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 چكیده 
توان بعد زمان را از بعد مكان تفكیك كرد؛ بنابراين تووان آيد، نمیمی  به میان  اندازچشم  و  نگريآيندهوقتی سخن از  

ورد نظور اسو ؛ مستلزم تصور سیر تطور مستمر و پیامدهاي تسلسلی اقدامات از حال تا آينده مو،  موضوعاين  تصور  

شود؛ هوشی كه بر استعداد پژوهی نامیده میالزمه اين مهم، برخورداري از استعدادي اس  كه به طوركلی، هوش آينده

آينوده نوامعلوم دال و  دارد. بنوابراين،   افراد براي ادراك زمان در حال گذار و مكان در حال تغییر شكل از گذشته توا

هاي پايانی سیر تحووالت و نیوز تووان تهزيوه و و تحول و ظرفی  تصور ويژگی  ظرفی  و توانايی ادراك منطق تغییر

كند توا بوا پژوهی تالش میاين پژوهش با نگاه بنیادي به دانش آينده  دهد. تحلیل تسلسلی پیامدها را مدنظر قرار می

هاي بحوث و بررسویكنود.  پژوهی را مطرح  تكیه بر مرور منابع و به شیوه استدال ی، مبانی او یه در بحث هوش آينده

در عین حال قابل تهربه و آموزش اس  كوه استعدادي ذاتی و  پژوهانه  دهد هوش آيندهمنطقی در اين مقا ه نشان می

توان انتظار داش  قدرت خالقی  انديشی داده و به صورت منطقی مینگري، پیامدپژوهی و بديلبه افراد مهارت آينده

 و نوآوري آنها ارتقاء دهد. 
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 مقدمه
های مطلددو ، های ممکن و محتمل و تالشی روشمند برای ساخت آیندددهپژوهی به عنوان علم مطالعه نظامند آیندهآینده

قدددرد دورنگددری،  هایی کدده بدده فددردتوانمندددی. (Dator, J. 2019) های ذهنی افددراد دارد.ارتباط مستقیمی با توانمندی
بینددی و بررسددی پیامدددهای دهند و همچون بازی شطرنج به مرور ذهن فددرد را بددرای پی اندیشی مینگری و بدیلجامع

 پژوهی اسددتهای مهددم علددم آیندددهها یکددی از دغدغددهکنند. تقویت این توانمندیمربوط به هر حرکت آماده و محیا می
(Slaughter, R., Inayatullah,2005). 

کنند. از جمله این عوامل هایی روبرو میرا بویژه در سطح ملی با چال   اندازچشمعوامل بسیاری زیادی هستند که تحقق  
، تضدداد منددافع بددین نیروهددای داخلددی بددا اندازهاچشم، آرمانی بودن  اندازچشمتوان به: گسترده بودن محیط جغرافیای  می

با فرهنگ و وضعیت اجتماعی  اندازهاچشمبرخی از این ، ناهمخوانی (lin, S. S. 2016Wo) همدیگر و با بازیگران خارجی
روی تحقددق و غیددره. اینهددا بخشددی از موانددع پددی   اندازهاچشددمجامعه، نبود انسجام اجتماعی، نبود اتفاق نظددر بددر روی  

های دیگری نیدده هسددتند کدده لفه( با وجود این موانع، عوامل و موMasini, 2002) در افقی مشخص هستند. اندازهاچشم
 تسهیل کنند. انداز راچشمتوانند فرایند تحقق  می

بدده ویددژه در سددطح ملددی هسددتند. میددهان  اندازهاچشددمهای تحقق منابع انسانی هر جامعه، مهمترین کنشگران و پیشران
ها را . سددطح ایددن توانمندددیدارد اندازچشددمتوانمندی ذهنی و روحی این افراد، تاثیر مستقیمی بر کم و کیف تحقق سددند 

ها داشتن ، یکی از این توانمندیاندازچشمپژوهانه اسناد  ریهی ارتقا داد. با توجه به ماهیت آیندهتوان با آموزش و برنامهمی

و علم و هنر دورنگری است. دغدغه اصلی این تحقیددق نیدده اراعدده تعریفددی دقیددق از ایددن مفهددوم،   "پژوهیهوش آینده"
و نقدد    اندازهای موثرتدوین چشمعاد آن، چگونگی یادگیری و یاددهی آن، ضرورد و اهمیت آن برای  مشخص کردن اب

 است.   راهبردهای کالن ملیتحقق و جایگاه راهبردی آن در مسیر 
 

 ها گی پديدهپیچیدسیر 
 ,Bouldingبندی کرد )دسته های پیچیدههای بسیار ساده تا پدیدهها را از پدیدهتوان پدیدهمی 1بر اساس دیدگاه بولدینگ

، 1386گددردد )پددورعهد، بینی رفتار آنها دشوارتر میشوند، پی می های ساده پیچیده(؛ به مراتبی که سیستم20-8 ,1956
کنددد؛ در حددالی کدده هددوش کمددم مددی  3، و  2،  1های سطح  بینی رفتار سیستم(؛ هوش ریاضی، به ادراك و پی 1-250

 افهاید. های فردی و گروهی میرفتارهای آدمی در موقعیت بینیعاطفی، بر امکان پی 
بینی رفتار آن مورد نیاز است. تری برای پی شود، هوش پیچیدهمی  بدین ترتیب هر چه پدیده مورد مطالعه بیشتر پیچیده

مد نظر قددرار   پذیری و نوع یا ماهیت هوشمندیبینیای میان سطح پیچیدگی تحلیل و سطح پی با این طرز تلقی، رابطه
هددای سددطح هشددت شود، دال بر این که برای مثددال، رفتددار سیسددتمانتهاعی مطرح میگیرد؛ ولی این رابطه با فرضی  می

تر قابل تحلیددل اسددت. در حددالی کدده رفتددار های سطوح پایینهای اجتماعی(، فارغ از مختصاد رفتارهای سیستم)سیستم
داری از هوش عاطفی و معنوی، خواهد بود که تحلیلگر عالوه بر برخورپذیر  های سطح هشت فقط هنگامی تحلیلسیستم

شود که برای مثال، برخددورداری از هددوش از هوش حرکتی، هوش ریاضی و هوش فضایی نیه برخوردار باشد؛ یادآوری می
پذیری رفتار بینیبر مراتب پی های سطح سه ضروری است. بر این اساس، به ویژه اگر  ریاضی برای تحلیل رفتار سیستم

هددای سدداده فددراهم بینی رفتار پدیدددهقدرد تحلیل و پی گردد که با هوش ریاضی صرفاً دقت شود، مالحظه می  هاپدیده
 تری مورد نیاز است.گردد و با هر میهان افهای  پیچیدگی، هوش پیچیدهمی
 

 
1 . Boulding 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

https://jvfc.ir/article-1-117-fa.html


 3 هوش آينده پژوهی؛الزمه ديده بانی اثر بخش در تحقق چشم اندازها                                       /باشی پورعزت و رضايان قیه

3 

 و رفتار سازمانی  مديري رصد مفهوم هوش در ادبیات 
شناسی است. اعتقاد راسخی انگیهترین مباحث رواندگی و ابهام مستتر در آن، یکی از مشاجرهمفهوم هوش به لحاظ پیچی

وجود دارد مبنی بر این که ذهن و مغه انسان در بسیاری از رفتارهای وی دخالت دارد و میهان هوش، در این زمینه نقدد  
. در تعریفددی گیددری اسددتمشهودتر قابل اندازه  هوش قابل دیدن نیست، ولی بر اساس رفتارهایکند. البته  اساسی ایفا می

شود و انسان در بین موجوداد زنده، باالترین قدرد سازگاری را با محددیط کلی، هوش، قدرد سازگاری با محیط تلقی می
ساختار مغه در این سازگاری نقشی اساسددی شود. باید توجه داشت که  ترین موجوداد تلقی میخود دارد؛ از این رو باهوش 

های محیطی پاسخ داده شود، در ایددن ته، این که چه اطالعاتی دریافت شود، چگونه پردازش شود، و چگونه به محركداش
 د.سازگاری تأثیری بسها دار

در یم تعریف کلی، هوش عبارتست از ظرفیت فرد برای تفکر، استدالل و حل مولد و سازنده مسددألهب برخددی برآننددد کدده 
ای نیه برآنند که هوش تحت تأثیر محیط شکل شود و عدهاز نسلی به نسل بعد منتقل میای وراثتی است که هوش مقوله

شود که تعلیم و تربیت مناسب، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خو ، تغذیه سالم و زندددگی گیرد. در همین امتداد، ادعا میمی
شددود؛ بدده همددین جهددت، برخددی مددی  IQهددای  در جامعه برخوردار از فناوری باال، موجب افهای  موفقیت افراد در آزمون

 ترند.باهوش کنند که از استادان خود خوانند( تصور میدانشجویان )که در محیط بهتری نسبت به استادان خود درس می
توان تأثیر وراثت بر هوشمندی را نادیده گرفت؛ به ویژه با توجدده بدده ایددن کدده ها، نمیبا توجه به روند مطالعاد و پژوه 

شود و احتمال تولد کودکان عقب افتدداده از ال، بیماری روانی شیهوفرنی بیشتر از طریق وراثت و ژنتیم منتقل میبرای مث
 والدین عقب افتاده بیشتر است.

اند که های استاندارد، نشان دادههای متعدد درباره دوقلوهای همسان و ناهمسان با استفاده از آزمونضمن این که پژوه 
شود؛ در حالی که تأثیر محیط نیه بر میهان هوش، غیرقابل انکار است. افراد از طریق وراثت منتقل می  هوش   %80الی    60

 (.309-10،  1386پور،  است )قلی  "تربیتی و پرورشی"، و هم "طبیعی و وراثتی"شود که هوش هم بنابراین ادعا می
 IQنی طراحی شده است. برای مدتی نسبتاً طوالنی، های استاندارد گوناگوها و تستآزمون  1برای تعیین میهان هوش کلی

هددای ذهددن د نظریدده هددوش چهددارچو در کتددا     2به مثابه معیار سنج  هوش کلی فرد مطرح بود تا این کدده گدداردنر
 اند:هشت نوع هوش را توصیف کرد که در داخل مفهوم کلی هوش، قابل مطالعه 3،چندگانه

وش هنری د موسیقیایی؛ هوش بدددنی د حرکتددی؛ هددوش بددین شخصددی؛ شناختی؛ ههوش منطقی د ریاضی؛ هوش زبان
 گرا.هوش درون شخصی؛ و هوش طبیعت

متمرکهند و بقیه انواع هوش   "شناختیزبان"و    "ریاضی منطقی"بر دو نوع هوش اول    IQهای  باید توجه داشت که تست
شود که هوش چنددد بعدددی بددوده، وش، تأکید میگیرند. نکته مهم این است که در امتداد رویکرد گاردنر به هرا نادیده می

شود که در همه ابعاد هوشمند باشد. بنابراین هر سازمان برحسب نیاز خددود بایددد بدانددد کدده چدده نددوع کمتر کسی پیدا می
 (.316-8، 1386پور، ست )قلیهوشی در چه نوع شغلی بیشتر مورد نیاز ا

هددا ای تحلیل انواع خاصی از اطالعاد بددا انددواع خاصددی از روش شناختی براز دیدگاه گاردنر، هوش بر یم ظرفیت زیست
داللت دارد. اشترنبرگ نیه بر آن است که هوش بر توانایی ذهنی انتخا ، تطبیق و ساخت محیط داللددت داشددته، موجددب 

 شود.سازگاری درونی میانطباق بیرونی و 
 
 
 

 
1. General intelligence 
2. Howard Gardner 

3. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

https://jvfc.ir/article-1-117-fa.html


 1400(، پاییز 7فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، دوره دوم، شماره سوم، پیاپی )                                                                4

 (. 318-30، 1386ر، پو. برخی از انواع هوش و دال   اصلی آن )بر اساس: قلی 1جدول 
 منبع دال   داخلی  نوع هوش 
هوش منطقی د 
 1ریاضی

 Piaget, 2001 استعداد استدالل قیاسی، تحلیل و حل مسأله، و محاسبه ریاضی

 Clarck, 2007; Gardner, 2006 استعداد یادگیری و استفاده از زبان گفتاری و نوشتاری 2هوش زبان شناختی 

هوش موسیقیایی د  
 3هنری 

هدای هندری و داد شناسایی، ترکیب و اجرای موسیقی و فهم ظرافدتاستع
 زیبایی شناسانه

Clarck, 2007; Gardner, 2006 

هوش بدنی د 
 4حرکتی 

 Gardner, 1987 استعداد استفاده هماهنگ از ذهن و بدن برای حرکاد فیهیکی

 Clark, 2007 ها یابی و استفاده از آناستعداد تشخیص الگوهای استقرار و مکان 5هوش فضایی 

 Gardner, 2002 استعداد درك، برقراری ارتباط و همکاری با دیگران 6هوش بین شخصی 

 Clark, 2007; Gardner, 2006 استعداد خودشناسی و خودتنظیمی 7هوش درون شخصی 

هوش طبیعت  
 8شناسی

 Clark, 2007; Gardner, 2006 استعداد همنوایی با محیط بیرونی

هوش احساسی د  
 9طفی عا

استعداد ابدراز احساسداد، ترکیدب احسداس و عقدل، فهدم و اسدتدالل بدا 
 دهی احساساد خود و دیگراناحساساد، و جهت

Goleman, 2000; Salovey & Mayer, 
1990 

 10هوش معنوی
استعداد شهودی و بینشی برای برقراری ارتباط میان فرد با خود، دیگدران، 

 جامعه، جهان ماورا، و خالق هستی
Zohar, Marshall, 2001  

هوش فرهنگی د  
 11اجتماعی 

های مبهم اجتماعی و فرهنگی، و مدیریت الگوهدای استعداد درك موقعیت
 فرهنگی متفاود و متنوع

Early & Ang, 2003 

 
 ، انواع هوش را در سه طبقه1927در نظر آورد که در سال    13بندی ثرندایمتوان در امتداد طبقهرا می  12بندی گاردنرطبقه

. البتدده پدد  از (Thorndike, E. L. 1913) کلی هوش عمومی، هوش تجسددمی، و هددوش اجتمدداعی در نظددر آورده بددود
بددود. ایددن هددوش بددر  های دیگری اراعه شد که از آن جمله، تبیین هوش احساسی د عدداطفیبندی گاردنر نیه تحلیلطبقه
سطو از این توانایی بسیار جالب توجه است: عصبانی شدن های ارتباطی اجتماعی داللت دارد. تحلیل ارها و مهاردتوانایی

توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در مقابل شخص خاص، به میهان الزم، در زمددان الزم، بدده آسان است و همه می
عاطفی بر استفاده هوشددمندانه از عواطددف و   -کار آسانی نیست. در واقع هوش احساسی    روش مناسب، و با دلیل درست،

 های نرم و درون فردی است.ای از مهارداحساساد داللت دارد که متضمن برخورداری از مجموعه
بینددی کننددده موفقیددت افددراد تواند پددی (، بیان کرد که بهره هوشی به تنهایی نمی1995گلمن در کتا  هوش احساسی )

 75درصددد موفقیددت افددراد بددوده،  25ده بینی کنن( پی IQباشد. بر اساس مطالعاد وی، در بهترین وضعیت بهره هوشی )
مراتب درصد موفقیت آنها به انواع دیگر هوش بستگی دارد. به ویژه مطالعاد وی نشان داد که با باال رفتن افراد در سلسله

 (.318-20،  1386پور، یابد )قلیاحساسی د عاطفی فهونی می سازمانی، اهمیت ارتباطاد افهای  یافته، نیاز به هوش 

 
1. Logical – mathematical intelligence 
2. Linguistic intelligence 

3. Musical intelligence 

4. Bodily – Kinesthetic intelligence   
5. Spatial intelligence 

6. Interpersonal intelligence 

7. Intrapersonal intelligence 
8. Naturalist intelligence 

9. Emotional intelligence 

10. Spiritual intelligence 
11. Sociocultural intelligence 
12 . Gardner 
13 . Edward Lee Thorndik 
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های اخیر با ورود مفاهیمی چون اخالق، حقیقت، بدداور بدده خدددا، بدداور بدده نیروهددای برتددر، وجدددان، که در دهه  ضمن این
گرفته اسددت. ایددن رویکددرد را دوستی و معناجویی در کار، نوعی رویکرد معنوی به محیط کار شکل بخش ، مهربانی، نوع

های روزمددره زندددگی بددا شود تا فعالیتی باعث میتوان مقدمه صورتبندی مفهوم هوش معنوی تلقی کرد. هوش معنومی
احساس آگاهی و حضور قلب همراه باشد و ح  تقدس در انسان زنده شود و حتی مواجهه با امور ماورایی تسهیل گددردد. 
در واقع فهم معنویت و تسری آن به زندگی روزمره و استفاده از آن برای تطبیق با محیط، نیازمند هددوش معنددوی اسددت. 

روند و زمینه بروز نددوع دیگددر هددوش را فددراهم ترتیب، ادراکاد معنوی معنوی از هوش منطقی و احساسی فراتر میبدین  
سازند؛ بنابراین هوش معنوی ترکیب هوش و معنویت نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است. این هوش از قلمرو محددیط می
شود. هوش معنوی بر روابددط فددرد بددا بین  و تعالی وارد می یکی و قلمرو شناختی فراتر رفته، به قلمرو شهود، حکمت،فیه

کند و موجددب افددهای  خودآگدداهی و خود، دیگران، جامعه، جهان ماوراء، و خدا مؤثر است و به بهبود این روابط کمم می
 شود. شناخت از خود می

ها و روابددط ژه برای درك تنوع فرهنگنوعی هوش و استعداد وی  ها، نیاز بهالمللی سازمانهمچنین با افهای  مراوداد بین
توانایی اثربخشی رفتار در شرایط متفاود فرهنگی داللت دارد اجتماعی افهای  یافته است. هوش اجتماعی د فرهنگی، بر  

ها بسددیار مددؤثر اسددت. بدددین ترتیددب، هددوش اجتمدداعی د ، متنوع و مبهم فرهنگهای پیچیدهو در درك و شناخت مؤلفه
های مبهم اجتماعی د فرهنگی و اسددتعداد مدددیریت، ایجدداد، و تعدددیل معددانی یی و استعداد درك موقعیتاز توانافرهنگی  

آید که در قالب هوش فرهنگددی د گاهی نیه از هوش سیاسی سخن به میان میمشترك در محیط اجتماعی حکایت دارد.  
 ایط مبهم داللت دارد. در شر 1اجتماعی قابل تحلیل بوده، بر استعداد افراد در اعمال قدرد سیاسی

سددخن بدده   6آفرینددیو هوش تحول  5هوش شهودی  4هوش نوآوری،  3ای،هوش شبکه  2همچنین گاهی از هوش سازمانی،
آید. نکته مهم این است که هنگام استخدام و به کارگماری افراد، تالش شود تا میهان بهره آنها از انواع هوش، با میان می

 (.325-30،  1386پور،  نظر هماهنگ و متناسب باشد )قلیهای شغل مورد نیازها و ضرورد
تددوان در شود، میان برخی از انواع هوش شباهت و تداخل معنی وجود دارد؛ ضمن این کدده مددیطور که مالحظه میهمان

گیری مفاهیم مرتبط با هوش، مبادی مشترکی را یافت کدده بدده تعیددین انددواع جدیدددی از هددوش سیر تطور معانی و شکل
 یده است.مانجا

نکته جالب آن که میان برخی از انواع هوش با ادراك مفاهیم انتهاعی، رابطه وجود دارد؛ ضمن این کدده برخددی از آنهددا بددا 
ها ارتباط ها و برخی از آنها با ادراك مفهوم زمان و سیر تطور پدیدهبندی پدیدهادراك مفهوم مکان و نحوه استقرار و طبقه

رسددد کدده ادراك بهتددر مفهددوم حرکددت و تطددور در زمددان و مکددان، موجددب تقویددت هددوش می . برای نمونه به نظردارند
بینددی اشاره کرد که بر اقدام نظددام یافتدده بددرای پددی   7توان به هوش فوق فعالمی  شود. در همین امتدادآفرین میتحول
 (.Serra, 2008, 664داللت دارد )ها و تهدیداد و پرهیه از آنها آسیب
 

  هیپژوآينده هوش 
)پورعهد،   9نگریو هوش آینده  8پژوهیهای مرتبط با هوش، تصور ضرورد پرداختن به هوش آیندهبا توجه به تنوع مقوله

برانگیه است. انداز، تأملبانی چشم(، به ویژه برای استخدام افراد در مشاغل مرتبط با مدیریت راهبردی و دیده471،  1387

 
1. Political intelligence  
2. Organizational intelligence  

3. Network intelligence  

4. Innovative intelligence  
5. Intuitive intelligence  

6. Transformational intelligence  

7. Proactive intelligence  
8. Future study intelligence  

9. Foresight intelligence 
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ورود به آینده و ادراك آن و سیر تسلسلی حوادث منجر به آن در زمان حددال اسددت؛   پژوهی، استعدادمنظور از هوش آینده
استعدادی که فارغ از الهاماد زمان حال، امکان ادراك تحوالد در حال وقوع را فراهم ساخته، تفسیر حددوادث تسلسددلی را 

 سازند.برای افراد میسر می
 رسد کدده تددا حددد زیددادیگیرد، به نظر میت تأثیر وراثت شکل میهر چند این استعداد مانند سایر استعدادها، به شدد تح

پژوه آموزند، افرادی آیندهتوان تصور کرد کسانی که تاریخ را برای عبرد گرفتن از آن میقابل تقویت و اکتسا  است. می
سیر روابط علی و پیامدها را ای دارد و هر چه ها و پیامدهای ویژهآموزند که همواره هر عمل، بازتا شوند. زیرا آنها میمی

یابددد؛ در های تاریخی بیشددتر درمددی( را به دورهLorenz, 1996ای )کنند، امکان تسری مفهوم اثر پروانهبیشتر تحلیل می
گردد که حددوادث تدداریخی و سددیر تسلسددلی های تاریخی، این امکان فراهم میای به دورهبا تسری مفهوم اثر پروانهواقع  

 .Ravetz, J., & Miles, I) ك شددودهای تسلسلی با ابعاد فهاینده یا کاهنده، به نحو بهتری درپیامدها و دالیل بروز حلقه

D. 2016) . 
یم پدیده در بعد مکان یا ساحت کلی یم سیسددتم داللددت   مکان تسری فهاینده آثارای بر اقابل تأمل است که اثر پروانه

داده شددده های فیهیکی نیدده تسددری های زمانی درباره پدیدههای کوچم دورهدارد. در همین متداد، این مفهوم به مقیاس 
 ,Lorenzهای طوفان و بارندددگی سددود جسددت )توان از این مفهوم، برای تحلیل دورهاست. برای مثال در هواشناسی می

شود که های اجتماعی، تازگی دارد. در امتداد این تحلیل، ادعا میرباره پدیدههای تاریخی د(؛ ولی تسری آن به دوره1996
های فروپاشی و کسب استقالل در تاریخ خود، در برای مثال کشور ایران هنوز تحت تأثیر آثار گوناگون مثبت و منفی دوره

؛ نامدار 1386؛ میرزمانی،  1385فغان، روس، و غر  قرار دارد )ر.ك. طاهری عطار،  های حمله اسکندر، عر ، مغول، ادوره
 (.1389؛ و مدملی، 1388هادی شایسته، ؛  1388قشقایی، 

ای هر عمل در دوران حاضر تددا آینددده قابددل ای در تاریخ پیشین، بر میهان نگرانی از آثار پروانهبدین ترتیب فهم اثر پروانه
شوند؛ ضمن تری ادراك میپژوهی بیشتر باشد، این روابط تسلسلی به طور واضحی هر چه هوش آیندهافهاید؛ یعنتصور می

باشد، نگرانی از حوادث اجتماعی آینده در اثر اعمال و عملکردهای  پژوه بیشتراین که هر چه هوش عاطفی این افراد آینده
پژوهددی و هددوش تخصصان تاریخ معمواًل از هددوش آیندددهرسد که مشود. به طور کلی، به نظر مینادرست امروز بیشتر می
 مندند.عاطفی قابل توجهی بهره

برانگیددهی وجددود دارد. قابددل تأمددل اسددت کدده پژوهی و طرز تلقی افراد دربدداره زمددان نیدده رابطدده تأمددلمیان هوش آینده
از گددذار زمددان اصددالت بیشددتری   کنند، امددا بدده تحددوالد ناشددیپژوهان، زمان را در ارتباط با مقوله مکان ادراك میآینده
دهندب برای مثال، هنگام رصد سیر تحول شهرها، موقعیت جغرافیایی آن )مکان( را نسبتاً ثابت و در قالب متغیر وابسته می

کنند. این استعداد، به ویژه تغییر یا متغیر مستقل و اثرگذار تلقی میفرض کرده، گذار زمان و تحوالد ناشی از آن را عامل 
سازد، بسیار درخور توجه و مددورد نیدداز ها و پیامدهای فهاینده یا کاهنده آنها را فراهم میمی که امکان ادراك تسلسلهنگا
 . (Schmidt, J. M. 2015) های مدیریت راهبردی استحوزه

انددداز، ینی، چشمبپژوهی، ابداع، تسری و رواج واژگان جدید در ارتباط با مفهوم زمان، تاریخ، پی برای توسعه هوش آینده
پژوهی، و نظایر آن مفید و برانگیهاننده است؛ زیددرا کدداربرد ایددن گوندده نگری، آیندهبان، بین ، آیندهدیدگاه، دیدمان، دیده

 سازد. پژوهی آماده کرده و بدان راغب میواژگان در زبان و تفکر با استفاده از آنها و درباره آنها، ذهن را برای آینده

  پژوهیآينده و هوش  اندازچشم ي اسنادراهبرد مديري 
ها و روابط علت و معلولی احتمالی میددان گیری پدیده، مستلهم توجه به سیر تسلسلی شکلاندازچشماسناد  تحقق  تدوین و  

شددود و آنها، برای بازیابی مستمر مسیرها و راهبردهای مطلو  است. هر راهبرد به سوی مقصدددی در آینددده تدددوین مددی
 های اجرایی معطوف به تحقق آن، ضرورد دارد.پژوهی، برای هدایت مؤثر سیستماز استعداد آینده  برخورداری
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کند که به جای نظارد بر نحوه وقوع آن، به هدایت منددابع ای هدایت میپژوهی، نگاه فرد را به آینده به گونههوش آینده
دانددد و بددا تصددویرپردازی از آینددده ا بددر آینددده مددؤثر مددیپژوه اعمال امروز خود ربرای وقوع بهتر آن معطوف گردد. آینده

آورد. بدددین ( را فددراهم مددیPourezzat & Others, 2008(، زمینه ساختن آینده )Pourezzat, 2007، و 1382)پورعهد، 
شددود کدده گددویی گیری حوادث آینده مددیپژوه چنان وارد اعماق روابط علت و معلولی مفروض در شکلترتیب، ذهن آینده

یابددد، تددر مددیرود، آن را پرابهددامدان هر چه بیشتر به اعمدداق تدداریخ مددیتاریخخواندب همچنان که  ینده را چون تاریخ میآ
 آورد.تر در نظر میپژوه نیه آینده دورتر را مبهمآینده

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 انی دور و نزديكهاي زمآمیزي رخدادها در دوره ها و ابهام انگیزي روابط تسلسلی پديده . سطح ابهام 1 شكل

 
یابددد، و ها افهای  مددیها و تردیدها درباره علل وقوع پدیدهپردازیم، احتمالهای گذشته دورتر میاز این رو هر چه به دوره

تددوان بدده یابد و نمددیها افهای  میها درباره نحوه وقوع پدیدهپردازیم، تردیدها و احتمالهای آینده دور میهر چه به دوره
کننددد کدده برخددی از پژوهان به درستی و با احتمال زیاد ادراك میه چه زمانی و چرابب در حالی که گاهی آیندهدقت گفت ک

 توان به دقت گفت که چه زمانی و چگونهبوقایع به وقوع خواهد پیوست؛ اما نمی
ر کمددال تعجددب، مراتددب انگیه در ساحت زمان اسیر است و دشود که انسان زمان حال در میان دو دوره ابهاممالحظه می

ابهام او درباره حوادث آینده بیشتر از ابهاماد او درباره گذشته نیست. همچنین اعتبار تفسیرهای او درباره گذشددته چندددان 
تواند اقداماتی انجام دهد که آینده را تفسددیرپذیرتر ی او درباره آینده نیست. ضمن این که او میتر از اعتبار تفسیرهامحکم
 نماید.
ریهی راهبددردی شود؛ به ویژه هنگامی که به برنامهکند وارد آینده میریهی میواقع هنگامی که آدمی مبادرد به برنامهدر  
باری از بدهی بدده گذشددته همددراه دهد. با این حال، گاهی ورود او به آینده با کولهپردازد و آینده دورتر را هدف قرار میمی

شددود سازند. از این رو تأکید مددیاش میرفتار او را به نوعی وامدار رفتارهای گذشتهاست. همه کارهای وابسته به گذشته،  
 ریهی برای ورود اثربخ  و هوشمند به آینده، بدددون اضددطرار بدده تبعیددت از گذشددته صددورد پددذیردکه بهتر است برنامه

(2021Wood, ). 
ریددهی کدده (؛ نددوعی از برنامدده1389د )پددورعهد،  افهایدد ریهی سلولی عصرمدار میهمین امر بر ضرورد پرداختن به برنامه

کند؛ ضمن این کدده بددا های خود وارد مینماید و در تحلیلتحوالد گذشته و حال را با دقت و به طور مستمر مالحظه می
یر و قابل تعددوی ، امکددان اسددتقالل عمددل از گذشددته را افددهای  داده، پذهای سلولی انعطافطراحی داشبوردی از برنامه

 آورد. را برای ورود مستقل به آینده فراهم می شرایط
 

 

انگیزی روابط  سطح ابهام 

 ها تسلسلی پدیده

آمیزی روابط  سطح ابهام

 رخدادهای گذشته 

 سطح وضوح رخدادها  ها سطح وضوح تحلیل

آینده  آینده دور 

 نزدیك 

گذشته  حال 

 نزدیك 

 گذشته دور

اند و رخدددادها ها واقع شدهدانيم كه پدیدهمي یابد. درباره گذشته دورشویم ابهامات ما افزایش ميهر چه از مبدأ حال دور مي  توضیح:

 دانيم چگونه!هایي حادث خواهند شد، اما نميفهميم كه پدیدهدانيم چرا! درباره آینده دور نيز گاهي مياند اما نميبه وقوع پيوسته

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               7 / 9

https://jvfc.ir/article-1-117-fa.html


 1400(، پاییز 7فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، دوره دوم، شماره سوم، پیاپی )                                                                8

 پژوه بانی هوشمند و آينده نتیهه بحث: ديده 
 ای وارد آینده شد که اعمال حال، اعمال آینده را در گددروی خددود قددراراستقالل عمل از گذشته کافی نیست، باید به گونه

بوده، سیستم مجری را در مقام قضاود مستمر نسبت بدده   ندهند. بنابراین ورود به آینده باید با حهم و احتیاط کافی همراه
هددا بان طراحی برنامهدر مقام دیده  1ریهی سلولی عصرمدارپیامدهای اعمال خود قرار دهد. از این رو مجری سیستم برنامه

 پژوهی قابل توجهی برخوردار باشد.آیندهبان مجری آنها، باید از هوش یا دیده
بینی سناریوها و اعمددال بتواند پیامدهای اعمال جاری خود را به تصویر بکشد، باید از توانایی پی او عالوه بر این که باید  

روی رقبای دیگر را فهرست نماید و پیامدهای احتمددالی احتمالی رقیب اصلی برخوردار بوده، بتواند سناریوهای متنوع پی 
مالحظدده   2ترکیب و مواجهه با سناریوی منتخب سیستم وطن،  آنها را در کنار پیامدهای احتمالی سناریوهای سایر رقبا، در

ریهی سلولی عصرمدار به نفع آن طراحی، تدوین کند. منظور از سیستم وطن، سیستمی است که سناریوهای سیستم برنامه
 شوند.و اجرا می

پژوهددی در میددان هتا حدود زیادی در گددرو پددرورش و توسددعه اسددتعداد و هددوش آینددد  مهماندازهای  بنابراین تحقق چشم
بانددان هوشددمند بایددد است؛ زیرا دیددده  هامدیران و استراتژیستو بویژه  های سلولی  ریهیبانان طراحی و اجرای برنامهدیده

در هددر شددرایط احتمددالی،  4و تغییددر راهبددرد  3ای طراحی کنند که تغییددر مسددیربتوانند راهبردهای ورود به آینده را به گونه
ای در برابددر گیرکنندددهبست زمددینبه طوری که هیچ بن  ؛های برد د برد تا حد ممکن افهای  یابدینهپذیر باشد و گهامکان

، امکان تغییددر بست محدود کنندهبانان سیستم اجرایی باقی نماند و در صورد مواجهه با هر گونه بنراهبردپردازان و دیده
 داشته باشد. ریهی یم داشبورد راهبردپردازی جدید وجودقواعد بازی و پی

شناسان و متخصصددین سددایر پژوهی نیازمند مطالعاد میدانی گسترده توسط روانشناسان، جامعهچیستی بیشتر هوش آینده
ای بر روی مدددیران موفددق و کمتددر موفددق داشددته ای گستردهمطالعاد تطبیقی و مقایسهکسانی که بتوانند  ها است.  حوزه

پژوهی در ابتدددای ایده هددوش آیندددهپژوهی بررسی کنند.  ا از منظر هوش آیندهها رها و شکستباشند و علل این موفقیت
پژوهان است تا بتواننددد بددا برجسددته کددردن وجددود مسیر نیازمند اهتمام و توجه ویژه جامعه علمی بویژه جامعه علمی آینده

های مختلف هوش در نسلهای آموزشی در سطوح مختلف را ترغیب کنند تا در راستای تقویت این  چنین هوشی، سیستم
 برآیند.
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