ارائه روش مهندسی آینده
در سیستمهای پیچیده
علی مبینی دهکردی
حسن بشیری
چکیده
ایدرحیطهواقعیتهایانسانی-اجتماعیاستکههدفآنتددوین

پژوهشیبین 
رشته

آیندهپژوهیبهمثابه
استکهعملبهآنهاتحققمطلوبترینآینددهممندنرانویددمدیدهدد.ازطرفدی،بسدیاریاز

تجویزهایی
آنهارابهعندوانسیسدت هدایپیچیدده

ساختارهایاجتماعیدارایویژگیهاییهستندکهنظریهپیچیدگی،
دستهبندیمیکند.سیست هاییباویژگیهایمهمیمانندتواناییایجادرویدادهایبزرگونواینددیکدهاز

منظرآیندهپژوهیبرایمطالعهآیندهبسیارکلیدیاست.آیندهپژوهیدرمطالعهوساختآیندههاییکدهدر
مهندسیینیازشاخههدایعلد 

بسترپیچیدگیشنلمیگیرندباعدمقطعیتمواجهاست.ازسویدیگر،
استکهتجربیاتعملیموفقیدرزمینهمهارعدمقطعیتدارد.پژوهشحاضردرپاسخبهاینپرسدشکده
روشهایمرسومآیندهپژوهیبرایسیست هایپیچیدهچقدرمناسبهسدتند،شدنلگرفتدهاسدت.درایدن
پژوهشمسیریبرایدستیابیبهفراینددتوسدعهمناسدببدرایانجدامپدروهههدایآینددهپژوهدیدربسدتر
پیچیده،ابتداچالشهدای

برجستهکردناهمیتسیست های

سیست هایپیچیدهترسی شدهاست.بهمنظور
ویژگیهایآنهدامطالعده

میگیردوسپسسیست هایپیچیدهو
پیشبینیدرآیندهپژوهیموردبررسیقرار 

انجامشدهومطالعهمنابعبرایرسیدنبهفرایندتوسدعهازطریدق
پژوهشهای 

دستآمدهاز
میشود.دانشبه 
پرسشنامهبینمتخصصانآیندهپژوهیوسیست هایپیچیدهدرداخلوخارجازایرانمدوردپدردازشقدرار
یهبدراصدو مهندسدیماننددقدانون
دستآمده،مدلی(فرایندتوسعه)باتن 
گرفت.درنهایتبراساسدانشبه 
،تنرارگامهادرسیست هایپیچیدهبرایدسدتیابیبدهحدداکثراطتعداتازسیسدت ،مدد سدازی

20-80
محاسباتیوشبیهسازیارائهشدهاست.اینمد میتواندبرایپژوهشگرانآیندهپژوهیمورداسدتاادهقدرار
کهبرایمحققسدازی

گیردوازآنجاییکهدراینمد ،آیندهبهعنوانمحصولیبرایتوسعهتعریفمیشود
آنازبرخیاصو مهندسیمنطبقباسیست هدایپیچیددهاسدتاادهشدده،ایدنمدد «مهندسدیآیندده»
نامگذاریشدهاست .


واژگان کلیدی
آیندهپژوهی،سیست هایپیچیده،مهندسیآینده،فرایندتوسعه


دانشیاردانشندهکارآفرینی،دانشگاهتهران  Email: mobini@ent.ut.ac.ir
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تاریخپذیرش 95/10/12:



تاریخارسا  95/2/19:
فصلنامه راهبرد  /سال بیست و پنجم  /شماره  / ۸۱زمستان  / ۱395صص  237-264

 238ارائهروشمهندسیآیندهدرسیست هایپیچیده 

جستارگشایی
صورتروشمنددبداتنیدهبدر

ینیازتعاریفعملیاتیبرایمهندسی،تولیدیاتوسعهمحصو به
افزایشقابلیتاطمینانمحصو وکاهشهزینههااست.بهمنظورتعاد درایندوعاملمهد ،
روشهایمختلایراتجربه،آزمونوتثبیتکردهاست.تحلیل،مدد سدازی،
مهندسیابزارهاو 
طراحی،آزمونوتنیهبر ابدزارمناسدبدرهمدهمراحدلتولیددیداتوسدعهمحصدو بخشدیاز
دستاوردهایقابلاستاادهمهندسیدرسدایرحدوزههداینوههدورماننددآینددهپژوهدیاسدت.
آیندهپژوهیبهدنبا مطالعهنظاممندآیندهوشناساییرویدادهاوروندهایممندنومحتمدل
استتابتواندتوصیههاییرابدرایایجدادآمدادگیبهتدرتددوینکندد.بسدیاریازپدروهههدای

میشوند.یندی
بهعنوانسیست هایپیچیدهشناخته 
میگیرندکه 
آیندهپژوهیدربستریشنل 
ازپرسشهایمادراینپژوهش،اینموضوعبودهاستکهتجربیاتمهندسیچقددرمدیتواندد
درتوسعهآیندهبهعنوانیکمحصو بدهویدژهزمدانیکدهدربسدترسیسدت هدایپیچیددهر 
میدهد ،راهگشاباشد.ابتداپژوهشرابابررسیاینموضوعشروعخواهی کردکهپدیشبیندی
چقدرممنناستباخطداهمدراهباشدد،بده ویدژهزمدانیکدهسیسدت ،پیچیددهباشدد.سدپس
سیست هایپیچیدهراباجزئیات،بررسیوروشهاییراکهبرایتحلیلاینسیست هدا،مدورد
استاادهقرارمیگیرد،مطالعهخواهی کدرد.بدراسداساصدو مهندسدیازیدکسدووویژگدی
سیست هایپیچیدهازسویدیگر،مدلیرابرایانجامپروهههایآیندهپژوهیدرسیسدت هدای
پیچیدهپیشدنهادخدواهی داد.مدوارداصدلیایدنمدد ازپرسشدنام هایکدهمخاطبدانآناز
متخصصانداخلیوخارجازایرانبودهاند،استخراجشدهاستوسداختارنمدایشمدد نیدزاز

میشود .
فرایندهایتوسعهدرمهندسیاقتباس 

 .۱مهندسی ،نظریه پیچیدگی ،آیندهپژوهی :همافزاییی در سیسیتمهیای
پیچیده
یدانندد.تقدوی()1392در
برخیآیندهپژوهیرادرمطالعهآیندهوتدوینتعددادیتوصدیهمد 
راپژوهشیمیدانددرحیطدهواقعیدتهدایانسدانی-

پیشگاتارترجمهکتابخود،آیندهپژوهی
اجتماعیکههدفآنتدوینتجویزهاییاستکهعملبهآنهاتحققمطلوبترینآیندهممندن

پژوهبهدنبا بهکارگیریاموریاستکدهتدوانعلدی زم

رانویدمیدهد.بهاینترتیب ،
آینده
آیندهپژوهدیرافعدالیتیبدرایکشدفیداابدداع،
برایتحققآیندهمطلوبراداشتهباشند.بل 1
بررسی،ارزیابیوپیشنهادآیندههایممنن،محتملومرجحدانستهاست.درواقع،آیندهپژوهی

1.Bell

شمارههشتادویک/سا بیستوپنج/زمستان2391395
فرایندیعلمیاستکهاستد

،انتخابواقددامرابداه

درمدیآمیدزد)1997: 111

.(Bell,بده

پژوهیمطالعهنظاممندآیندههدایممندن،محتمدلومدرجحونیدزبررسدی

تعبیردیگر ،
آینده
هاواسطورههایبنیادینهرآیندهاست).(Inayatullah, 2007: 1اگرچدهدر

ها،جهان 
بینی


دیدگاه
ایجادآمادگیبرایمواجهشددن

بهمنظور
ابتداینیازاهدافاصلیآیندهپژوهیپیشبینیآینده 

باآیندهبودهاست،اماباتوجهبهپیچیدگیسیست هایاجتماعیوحضورتعدادبدیشدماریاز
عواملبرایتعیینرفتارسیست ،اینکاربهویدژهدرایدنندوعسیسدت هداغیدرممننبدهنظدر
میتوانددکدارکردآنرا
دههایآنن 
میرسد.دیگدرتصدورسادهازنحدوهعملندردجهدانوپدید 

هایآیندهپژوهیکندار


آیندهازعرصهفعالیت
هیچگاهپیشبینی
بهخوبیتوضیحدهد.بههرحا  ،
نرفتهاستودرآیندهنیزموردتوجهپژوهشگرانخواهدبود.دربخشدیگریازآینددهپژوهدی
مطلوبیتهاپرداختهمیشدود.ازطدرفدیگدربدرای

بهشنلدادنآیندهوساختنآنبراساس

پژوهشآیندهبایدبهساختارهاییپرداختکهدربسدیاریازمدواردآنچدهدرسدطحکدتنر 
میدهد،بسیارمتااوتازرفتاراجزادرسطحخرداستوخروجیبراساسروابد علیدیشدنل
نمیگیرد،بلنهحاصلفرایندیاستکهنظریهپیچیدگیآنرانوآیندیمعرفیمدیکندد.عددم
قطعیتموجوددرچنینسیست هاییمطالعهواقدامبرایآینددهراهمدوارهبداچدالشمواجده
میکند.درعینحا ،مهندسیابزارهاوروشهایمختلایراتجربه،آزمونوتثبیتکردهاست.
یهبدرابدزارمناسدبدرهمدهمراحدلتولیددیداتوسدعه
تحلیل،مد سازی،طراحی،آزمونوتن 
محصو ،بخشیازدسدتاوردهایقابدلاسدتاادهمهندسدیدرسدایرحدوزههداینوههدورمانندد
آیندهپژوهیاست .

پیشبیندی
چالشکشیدن 

گذاریکردهای  ،
بابه


رامهندسیآیندهنام
پژوهشحاضرکهماآن
پیچیده،فرایندتوسعهایبرایمهدارپیچیددگیدرایدنندوعسیسدت هداارائده

درسیست های
میدهد،بنابرایننظریهپیچیدگیکهبههمراهنظریدهآشدوب،اخیدراحضدورپررنگدیدرعلد 
بهعنوانیدکعلد بدینرشدتهایومهندسدیبدهعندوانعلمدی
داشتهاندبههمراهآیندهپژوهی 

عملگرا،سهضلعاصلیاینپژوهشراشنلمیدهند.ابتداپژوهشرابابررسدیایدنموضدوع

شروعخواهی کردکهپیشبینیچقدرممنناستباخطداهمدراهباشدد،بدهویدژهزمدانیکده
سیست ،پیچیدهباشد.سپسسیست هایپیچیدهراباجزئیاتبیشتر،بررسدیوروشهداییرا
میگیرد،مطالعدهخدواهی کدرد.بدراسداس
کهبرایتحلیلاینسیست هایمورداستاادهقرار 
ویژگیهایسیست هایپیچیددهازسدویدیگدر،فراینددیرابدرای

اصو مهندسیازیکسوو
توسعهآیندهدرسیست هایپیچیدهپیشنهادخواهی داد.موارداصدلیایدنفراینددتوسدعهاز
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نآنازمتخصصانداخلیوخارجازایرانبودهاند،استخراجشدهاست

پرسشنامهایکهمخاطبا

اقتباسشدهاست .

وساختارنمایشمد نیزازفرایندهایتوسعهدرمهندسی

 .2آیندهپژوهی و چالشهای پیشبینی
پتس()1749-1827درسا 1776اعدتمکدرد؛اگدربتدوانی شدرای اولیدههدرپدیددهرا
پیشبینینمایی ).(Hahn, 2005: 11ایدن
آیندهآنرانیزبهطوردقیق 

میتوانی 
شناساییکنی  ،
ریزیکرد.پارادایمیکهپژوهشگرانتتشمیکردنداجزاو


نوینیراپایه
نظریه پتس،پارادای 
رفتارسیست یاپدیدهموردپژوهشرابهطوردقیقشناساییکنندتابتواننددرفتدارآتدیآنرا
پیشبینینمایند.آنهابااسدتاادهازحدوزهابدداعینیدوتن،یعندیمعداد تدیارانسدیلسدعی
کردندپدیده هداورفتدارآنهدارادرقالدبمعداد تدیارانسدیلبازنویسدیکنندد.بدات ییدر


می
میکردند.پارادای  پتسبهعنوان
مت یرهایورودی،رفتارسیست رادرزمانمعینپیشبینی 
ابزارمحققسازیپیشبینی،نتایجچشدمگیری

شیوهتانرومعاد تدیارانسیلنیوتنبهعنوان
داشت؛اماباپیشرفتعل وشناختبیشترپدیدهها،رفتارآنهاوشدرای پدیشبیندی،پواننداره
()1854-1912بعدازبیشازیکصدسا ،یعنیدرسا 1903اعتمکردخطاهدایکوچدک
امروزبهخطاهایبزرگدرپیشبینیفردامنجرمدیشدودوازآنجاکدهاغلدب،شدناختدقیدق
وضعیتموجودامنانپذیرنیستوهموارهامنانبروزخطاوجدوددارد،پدیشبیندینیدزامدری

غیرممنناست.پیشبینیسیست هایپیچیدهباهردرجهازدقت،تنهادرصورتیممنناست
کهبتوانشرای اولیهآنهارابادقتینامحدودمشخصکرد.پواننارهدرمحاسباتسیست هدای
بیدقتیپسازگذشتزمانیکوتاهمنجر
نجومیموردمطالعهاشمشاهدهکردکهکوچکترین 

قوانینتعینپذیر،2شانسبرآنهدا

بهجای
یکهگویا 
بهطور 
میشود ،
پیشبینی 
بهعدمقطعیتدر 
طوردقیقمیدانستی که

حاک است(ملیح،شجاعی.)73:1389،اگردرهرلحظهوهرروز،به
هرعاملیکهدرتصمی سازینقشدارد،چگونهعملمدیکندد،آنگداهمدیتوانسدتی شدرای و
پیشبینیکنی ،امااینغیرممنناست .
رویدادهایآیندهرا 
کهآیندهپژوهدیازنیروهدای

وردهایآیندهپژوهینشانمیدهد

ازسویدیگر،بررسیدستا
بینیوپیشگوییبهسدمتسداختارها(ماننددالگوهدای


یعنیطالع
خارجیتأثیرگذاربرآینده؛
هاونظامها)وعاملانسانی(مطالعهوخلدقتصداویرمدرجح

تاریخیت ییر،ههوروسقوطملت
آینده)حرکتکدردهاسدت).(Inayatullah, 2007: 1برخدیازاندیشدمندانحدوزهآینددهپژوهدی
ازحوزههایتحقیقاتیکههربرتسیمون«علوم

معتقدندکلیدآیندهپژوهیرابایددرآندسته


2.Deterministic

شمارههشتادویک/سا بیستوپنج/زمستان2411395
مینامد،جستجوکردواگرهمهبرایدناعتقدادهد نظدرنباشدند
طراحی»یا«علوممصنوعی» 
براساستقسی بندیعنایتاهللدستهچهارمواخیرآیندهپژوهیتحقیق/یدادگیریحدینعمدل
ستاادهازفرضهدایبنیدادینآیندده

برآوردیاستومبتنیبرتوسعهآیندهتوس ذیناعانباا
بسیاریازآیندهپژوهانبراینباورندکهبهترینراهپدیشبیندیآینددهسداخت

بههرحا ،
است .
آیندهاست،البتهساختیکهمبتنیبرمشارکتعمیقذیناعانباشددوننتدهمهد درسداخت
میگیرد .
بهطورمستمرموردبازنگریوپرسشقرار 
آیندهایناستکه 
مطلوببیشازپدیشبرجسدتهمدیشدود.

بنابراینلزومتوجهبهطراحیوساختآیندههای
هاساختهاندیادرآنهازندگیمدیکننددکده


ییکهانسان
وجهدیگرایننه،محی هاوسیست ها
ترمیشود.دلیلاینپیچیدگیتنوعدراجزا،


پیچیده
زیربناییبرایآیندهخواهندبود،روزبهروز
ارتباطوابستگیبینآنها،قدرتتطبیقپذیریوسازگاریبا وبروزرویدادهایبزرگاستکده

همگیازویژگیهدایکلیددیدرسیسدت هدایپیچیددههسدتند.ازسدویدیگدر،میدزانکدار
گرفتهدرحوزهآیندهپژوهیبانگاهویژهبهسیست هایپیچیدهناکافیاسدتودرحدوزه


صورت
یماندهاست .
دستنخوردهباق 
فرایندیتقریبا 
دراینپژوهشباتوجهبهنقدشکلیددیآینددهپژوهدیدرسداختآیندده،روشدیبدهندام
«مهندسیآینده»3شاملفرایندیجدیدوگامهایتنمیدلآندرفراینددیتنراری/افزایشدی4
پیشنهادمیشود.اینفرایندکهتوس نگارندگان،مهندسیآیندهنامگذاریشددهاسدت،سدعی

میکندد ازاصدو مهندسدیشداملطراحدیمبتندیبدرمحاسدباتومدد هدایمحاسدباتی5،
سازیعاملگرابهرهگیرد.مهندسی،استاادهازفراینددهاییبدابهیندهکدردن

شبیهسازیومد 

هزینه هاوافزایشقابلیتاطمینانبرایتوسعهویاتولیدمحصو است.درایدنپدژوهشنیدز،

آیندهبهعنوانمحصولیکدهبایددتوسدعهیابدددرنظدرگرفتدهشددهاسدت.اگرچدهبسدیاریاز

وآیندهپژوهیدرسیست هایغیرپیچیدهوخطیقابلاستاادههستند،اما

روشهایپیشبینی

درسیست هایپیچیدهموضوعکامتمتااوتاست.سیست هاییکهنهتنهااجدزابسدیارمتندوع
هستند،بلنهرابطهبیناجزانیزاهمیدتبدا ییداردومددامدرحدا ت ییدرهسدتند.یندیاز
یپیچیدهغیرخطیبودنآنهدااسدت.همدانطدورکدههیوند 6در

ویژگیهایکلیدیسیست ها
پژوهشخوددرخصوصعلدتعددمموفقیدتبرخدیکسدبوکارهدااشدارهمدیکنددکدهاکثدر

وکارهاوفعالیتهایاقتصادیبهایندلیدلشنسدتمدیخوردنددکدهتدتشمدیکنندد


کسب
3.Engineering the Futures
4.Iterative/Incremental
5.Computational Model
6.Xiong
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مشنتتغیرخطیرابافرایندهایخطدیحدلکنندد).(Xiong, 2011: 91بایددسیسدت مدورد
مطالعهبهدقتشناساییشد ،راهناروابزارمتناسبباسیست برایطراحیآندرنظدرگرفتده
بهدفعاتدیدهمدیشدود.ازسدویدیگدر،افدزایش
شود.اینویژگیدربسترهایمطالعاتآینده 
ارتباطبینمؤلاههایفعا درسیست ها،تندوعمؤلادههداووابسدتگیبدینآنهداسیسدت هدای
میکند،پیچیدگیدرحا افزایشاست).(Maurer, 1999: 24
پیچیدهجدیدیراایجاد 
دراینبخشبعدازتعریفمااهی اولیهبهبرخیازمه ترینمد هاییپرداختدهمدیشدود
کهدرآیندهپژوهیبرایساختآیندهویادرسیست هایپیچیدهبرایتحلیلپیچیدگیمدورد
میگیرند .
استاادهقرار 

 .3سیستمهای پیچیده
سیست هایپیچیده7ازمؤلاههایمتنوعوغیرمستقلتشنیلشدهاند.مؤلادههداییکدهبداهد 
ارتباطدارندومیتوانندبهمنظورواکنشمناسببامحی محلییاسراسریخودباشدرای آن
ایترینسطح،سیست هایپیچیدهایندیددگاهراکدهبدافهمیددنکامدل
سازگارشوند.درپایه 
میتوانید تمدامسیست رادرککنی ،زیرسؤا
رفتارهرعضدوازسیست  
)2007: 3

مدیبدرد & (Miller

.Page,مطالعهسیست هایپیچیدهبهد یلمختلایبرایماجذابوضدروریاسدت.

نخستایننهآنهااغلبغیرقابلپیشبینیهستند.تواناییایجادرویدادهایبزرگرادارنددودر

عینحا پابرجا 8هستند.منظورازپابرجابودنایناستکهت ییریاشنستدریدکجدزییدا
مؤلاهموجبازکارافتدادنکدلسیسدت نشدود.همچندینیندیدیگدرازویژگدیهدایکلیددی
سیست هایپیچیدهناهمگونیوتنوعدراجزایآنهااست.اگربپدذیری کدهنداهمگونیوتندوع
ینیازویژگیهایکلیدیدرسیسدت هدایپیچیددهاسدت؛بندابراینابزارهدایسدنتیتحلیدل
گمراهکنندده
اجتماعی-بامیانگینرفتاریبرابرباکل(مشتنمونهخروار)-شایدناقصیاحتی 
باشد).(Miller & Page, 2007: 14
9

سیست هایپیچیده،پدیدههاینوآیندپایینبهبا تولیدمیکنند؛بهاینمعنیکهچیزی
کهدرسطحکتن10ر میدهد،متااوتازچیزیاستکهدرسطحخرد11وبدیناجدزادیدده
میشود.آگاهیمثالیازیکپدیدهنوآینداست.نورونهدابدهتنهداییموجودیدتهدایسدادهای
هستند،اماازارتباطهمینموجودیتهایسادهپدیدهایبهنامآگاهیاتااقمیافتدوسرانجام
7.Complex Systems
8.Robust
9.Buttom-Up Emergent
10.Macro Level
11.Micro Level
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براساستعریف،سیستمیپیچیدهنامیدهمیشودکهعواملیاموجودیتهایآنچهارویژگدی
تنوع،ارتباط،وابستگیوانطباقراداشتهباشند)2009: 8

بینالملل،
.(Page,برایناساسرواب  

اقتصاد،چرخهطبیعتو...سیست هایپیچیدههستند.پیچیدهازنظرمعناییماهومیمتااوت
پیچیدهشدهاجزایمتنوعیداشتهباشدند،امدا

ازپیچیدهشده12است.ممنناستسیست های
انطباقپذیرنیستند.عتوهبرانطباقپدذیریوپابرجدایی،سیسدت هدایپیچیددهتوانداییتولیدد
رویدادهایبزرگرادارند.همچنینویژگینوآیندیازمشخصههایسیست هایپیچیدهاسدت
جاییکهکل،متااوتازمجموعاجزاه درمقیاسوه ازنظرنوعاست.سیست هایپیچیده
لزومارفتارنرما ندارند.اینسیست هاازتوزیعنرما پیروینمیکنند.بلنهتابعقانونتدوان13
هستند.توزیعقانونتواننشانمیدهدکهتعداداتااقاتبزرگبهشدتک است،امادرتوزیدع
دادههادرمیانهتوزیعاست .
نرما تمرکز 
شکل ( -)۱توزیع قانون توان و توزیع نرمال






ترشدناست
ینیازضرورتهایتوجهبهعل پیچیدگیایناستکهدنیادرحا پیچیده 
وپیشرانهای اینافزایشپیچیدگیافزایشتنوع،افزایشارتباطوافزایشوابستگیبینابینیو
تسریعدرزمانواکنشاست.بعدازجن جهانیدوم،بسیاریازمسائلبافنونمدیریتمنابع
وزمانحلمیشد.اینشیوهمدیریتیتیلوریس 14نامیدهمیشود.روشتیلوردرحدلمسدائل
بهشیوهمدیریتعلمیبهاینگونهاستکهبابررسیوضعموجود،منابعوهدف،نقطدهبهینده
برایحلمسئلهمشخصمیشود.وهیاهمدیران،یدافتننقطدهبهیندهدربرنامدهریدزیوحدل
مسئلهاست،امادنیایامروزدنیایتیلورنیست.ارتباطبینمؤلاههاوهمچنینوابسدتگیآنهدا
بهشدتافزایشیافته است.درادبیاتپیچیدگیاستعارهمورداستاادهبرایدنیایتیلوروتتش
میتوانمتصور
کهنقطهبهینهایبرایآن 

میشود
براییافتننقطهبهینهبهکوهفوجی15تعبیر 
12.Complicated
13.Power Law
14.Taylorism
15.Simple (Moun Fuji) Landscape
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بهدستآورد.بسیاریازسیست های
شدوبامحاسباتوتتشکافیمیتوانآننقطهبهینهرا 
رشتهکدوههدایی16
بهمانند 
مؤلاهها 
موردبررسیامروزهباتوجهبهافزایشارتباطووابستگیبین 
تعبیرمیشوندکهدربسیاریازمواردیافتننقطهبهینهیاقلهدرآنهایاامریغیرممنناسدت
انطباقپذیریوت ییرشرای 

یابسیاردشوارمینماید.درسیست هایپیچیدهباتوجهبهویژگی
عواملبراساسویژگیخودسازماندهیقلههایاینرشتهکوههامدامدرحا ت ییراسدتوبده

میماند).(Page, 2009: 12
تعبیرادبیاتاینحوزهبهبستریرقصان 17
پیچیدگیوقتیبیشترمیشودکهنر ت ییراتیاتعدادچیزهداییکدهاطدرافمداهسدتند
افزایشیابد.بهطورکلیاینموضوعپذیرفتهشدهاستکهپیچیدگیباتناملافدزایشمدییابدد.
مدتزماناست).(Modis, 2002: 387-390دراینرابطه
حاصلضربپیچیدگیدر 

اهمیتبرابربا
IنشانگراهمیتC،نشانگرپیچیدگیوDنشانگرمدتزماناست.همچنینمقایسهپیچیدگیو
پارادای نیوتنیدرنگارهشماره(Error! Reference source not found.)1آمدهاست.
 I=C×D

رابطه  :۱رابطه اهمیت با پیچیدگی و زمان

نگاره شماره ( -)۱مقایسه پیچیدگی و پارادایم نیوتنی
دورنمای پارادایم نیوتنی-کارتزین
ضرورتامنانینی 
خطی 
قابلکنتر 

متمرکز 
سلسلهمراتبی 
ارتباطاتمحدودبیناجزا 
یننواخت 
علتومعلو 
بینیپذیر 
پیش 

تقلیلگرا 

سوههمحور 
تمرکزبرموجودیتها 

همبستگی 
تناملی 

دورنمای پارادایم علم پیچیدگی
ضرورتاپویا/خودسازمانده 
غیرخطی 
یرقابلکنتر 

غ
شبنهای 

غیرسلسلهمراتبی 
ارتباطاتبسیارزیادبیناجزا 
متنوع 
معلو ومعلو (نتیجهونتیجه) 
غیرقابلپیشبینی 

کلنگر 

موضوعوسوههمحور 
تمرکزبرفرایند 
الگوسازی 
انقتبیوتناملی 

()McMillan, 2004: 169

16.Rugged Landscape
17.Dancing Landscape
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 .۱-3ویژگیهای کلیدی سیستمهای پیچیده
زوسنی18کلیدیترینویژگیهایسیست هایپیچیددهرابداتأکیددبدرسیسدت هدایپیچیدده
میکند) :(Rzevski, 2010: 63-64
مصنوعیعنوان 
بهجایتصمی گیریمتمرکز.
توزیعشده 
.1تصمی گیری 
.2استقت عاملهاکاملنیست.هرسیست پیچیدهاصو ،قوانینیاقواعدسراسریونیدز
بهطورکاملتوس ایدن
عاملهاهرگز 
محلیبرایعاملهادارد.ننتهمه ایناستکهرفتار 
بهعبدارتدیگدر
میشود-آنهاهمیشهرفتارهایمحلیممننجایگزیندارند .
قوانینتعریفن 
سیست هایپیچیدههمیشهرفتارهایممننمتااوتودرادامهعدمقطعیدتانجدامکددام
رفتاررادارند.درجهآزادیکهبهعاملها(تصمی گیرندگان)دادهمیشود،تواناییسیسدت 
یوبیاهمیدت

برایخودسازماندهیوتناملراتعیینمیکند.هنگامیکهعدمقطعیتجزی
باشد،سیست تاحدزیدادیپدیشبیندیپدذیررفتدارمدیکنددوفاقددقابلیدتهداییبدرای
خودساماندهیاست.هنگامیکهعددمقطعیدتبدهبدا ترینحددخدودمدیرسدد،سیسدت 
میکند.
آشوبناک(تصادفی)عمل 
یتشنیلدهندهههورپیدامیکند؛

.3رفتارسراسرییکسیست پیچیدهازتعاملعاملها
پیچیدهبهعنواننوآیندیشناختهمیشود.اماازآنجداکدهآزادی

چیزیکهدرسیست های
تصمی گیریعاملهامحدودمیشود،سیست هایپیچیدهالگوهایرفتداریازخدودنشدان
میدهند.

.4سیست هایپیچیدهغیرخطیهستند.ممنناستت ییراتکوچک(درونییدابیروندی)
باعثاثراتبسیاربزرگدررفتارسیست شود.سیست هایپیچیدهرفتارخودترغیبی19نیدز
ازخودنشانمیدهند.بهعبارتدیگرتواناییخلدقسداختارهایجدیددبددونهدیچکمدک
خارجی(برایمثا ایجادسداختارهایارگانیدکازمدوادغیرارگانیدکدرشدرای حرارتدی
معین).
.5توزیعتصمی گیریحاکیازمرتب بودنعناصرتصمی گیری(عاملها)است.پیونددهای
میتواندقوی،ضعیفیاغیرموجودباشد.نوعپیوندبدینعامدلهدا،پاسدخدهدی
بینعاملها 
سیست راهنگاماختت تعیینمیکند.طراحانمیتوانندپیوندهایمعینبینعامدلهدارا
هایخایفبهوجدودآمددهتوسد زنجیدرهایازت ییدرات،

برایکاهشزمان زمبرایموج
بهمنظورفرونشاندنموجتضعیفکنند.

18.Rzevski
19.Autocatalytic
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.6استقت حاکیازهوشاست.هوشحاکیازدانشوتوانایی،بدهکدارگیریداندشبدرای
حلعدمقطعیتاست.
نگاره شماره ( -)2مقایسه ویژگیهای سیستمهای پیچیده با سایر سیستمها
قابلیت
پیشبینی 


سیستمهای
تصادفی
عدمقطعیت
کامل 

سیستمهای
پیچیده
عدمقطعیت
قابلتوجه 


ویژگیها

سیستمهای
پایدار
بدونعدمقطعیت 

سیستمهای
الگوریتم
بدونعدم
قطعیت 

رفتار 

تصادفی 

نوآیندی 

یزیشده 
برنامهر 

تعینپذیرقطعی 


هنجارهای
رفتاری 

کامتدر
رفتارآزاد 

برخیتوصیههای

بیرونیضروری
است 

باتوجهقوانینو
مقرراتهدایت
میشود 


پیرویاز
دستورات
مشخص 

درجه
سازماندهی 

هیچ 

خودسازمانده 


یشده 
سازمانده 


بسیارساختارمند 

درجهکنتر 

هیچ 

بازگشتناپذیر 


ت ییرات
تصادفی 

نقطهعامل 

هیچ 

ت ییرات

خودکنترلیاز
طریق
خودسازماندهی 

انحرافهایموقتی

ه تناملیبا
هیچ 
کوچکممنناست 
محی 
عملنردبراساس
عملنرددرنقطه
عملنرددوراز
ویژگیها 

تعاد 
نقطهتعاد 
کنتر مرکزی 

نیازیبرای
کنتر نیست 

)(Rzevski, 2010: 63

 .2-3چارچوب کِنِوین
ینیازکارهاییکهدرزمینهمهارپیچیدگیدرسازمانهاانجامشدهاست،ارائهچارچوبیبهنام
کِنِوین20است.اینچارچوبدرحقیقتیکابزاردرکمحی 21درسازمانهایپیچیدهاسدت.
اینچارچوبابتدادرمقالهکدورتزواسدنودن)(Kurtz & Snowden, 2003ازشدرکتایبدیام22
دوسپسدرقالبنرمافزار® SenseMakerجنبهعملیاتیپیداکرد.کورتزواسنودن23

معرفیش
چالشکشیدنسهماروضنظ 24،انتخابعقتنی25وقصدوانگیدزه26


چارچوبخودرادربابه
میشود،آغازمدیکنندد.آنهدامعتقدنددکده
کهدرراهبردوتصمی گیریسازمانیبدیهیفرض 
میتوانددرسدتباشدد،امداتعمدی آنهدابدههمدهندوع
اگرچهاینماروضاتدربرخیزمینهها 

20.Cynefin
21.Sense Making
22.IBM
23.Kurtz and Snowden
24.Order
25.Rational Choice
26.Intent
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تصمی گیریوبرایمحی هایمتااوتنادرستاست.طراحیوپیشبیندیعمددتابدراسداس
ماروضنظ انجاممیشود؛امااینفرضهمیشهدرستنیست.آنهدابدرایدنباورنددکدهعددم
بینیهامیتواندبهدلیلماروضاتنادرستباشد.چارچوبکِنِدویندرشدنل
تحققبرخیپیش 
ارائهشدهاست .
( )2
شکل ( -)2چارچوب کنوین بهعنوان ابزاری برای درک محیط











)(Kurtz & Snowden, 2003

براساساینچارچوب،عل پیچیدگیچگونگیپدیددآمددنالگوهداازطریدقتعامدلبدین
عاملهارامطالعهمیکند.رابطهعلدتومعلدومدرپیچیددگینیدزوجدوددارد،امداهد تعدداد
عاملهاوه تعدادرواب بینآنهافنونتحلیلیوطبقهبندیراردمیکنند.الگوهداینوههدور
میتواننددرکشوند،امانمیتوانندپیشبینیشوند.اینپدیددهارتبداطمنطقدیبداگذشدته27
میشود .
نامیده 
ینیازویژگیهایاینچارچوب،معرفیسیست هایمختلفبههمراهجزئیاتیازآنهااست
کهبرایتحلیلوضعیتسازمانوارتقایعملنردآنمیتواندبسدیارمایددباشدد.تشدخیصو
تحلیلوضعیتیکهسازمانیاسیست درآنقرارداردبرایانتخدابمناسدبادامدهراهحیداتی
است.چدارچوبکِنِدوینسیسدت هدایمدنظ رادردوبخدششدناختهشددهوقابدلشدناخت
تقسی بندیمیکند.درسیست هایمنظ کافیاسترویدادداخلسیست درکشودوپساز
دستهبندییاتحلیل،پاسخمناسببرایرویدادانتخابشود.سیست هایپیچیددهوآشدوبناک
27.Retrospective Coherence
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البتهاینماهوممتااوتازبینظمی29استکده

معرفیمیشوند.

درچارچوبکِنِوین،نامنظ 28
درشنل()2دربخشمیانیتعریفمدیشدود.سیسدت هدایپیچیددهوآشدوبناکنمدیتوانندد
بهسادگیدرکشوند؛ بنابراینبرایتعیدینپاسدخمناسدببدهرویددادهاییکدهدرآنهدااتاداق
میافتد .ابتدابایدبررسییااقدام،سپسدرکالگویارفتارصورتگیردودرنهایتپاسدخیبده
رویداددادهشود.اینپاسخلزومابهترینپاسخممنننخواهدبود.اینچارچوبامنانیرابدرای
بهعنوانیدکابدزاردرک
میکند؛چارچوبیکه 
تقسی بندیسیست هاوتحلیلرفتارآنهافراه  
میشود.
محی شناخته 
 .3-3مدل نظریه تصمیم
ایدهکلیدیدرمد نظریهتصمی

30

میتوانددرچندگامختصده
درخصوصچگونگیانتخاب ،
 

شود.گامنخست،تعیینمجموعهگزینههااست.گامدوم،تعیینهزینههرگزینهدرحالتهای
مختلفوگامسوم،محاسبهاحتما وقوعهرحالتاست.مادامیکهتوانستی همهگزینههدای
ممنن،احتما وقوعهرگزینهدرحالتهایمتاداوت،میدزانهزینده زمبدرایهدرگزیندهرا
محاسبهومشخصکنی میتوانی بیناینگزینههاتصمی عقتنییاانتخابعقتنی31داشدته
)2009: 49

باشی

.(Page,اینمد کتسیکبرایبرخیازسیست هاکهاطتعاتکافیدرمورد

میکند .
گزینههاونحوهمحاسبههزینههرحالتوانتخابداشتهباشی بسیارخوبعمل 

معمو پنجگامدرتحلیلتصمی گیریعمومیوجوددارد(ملنی)9:1383،کهبهترتیدب
عبارتنداز:شناساییوتعریفمسئله؛جستجوبراییافتنراهحلهایاحتمالی؛بررسدیعواقدب
حل؛انتخابینیازمد هدایتصدمی گیدری؛بدهکداربدردنیندیازمدد هدای
ناشیازهرراه 
تصمی گیریواتخاذتصمی .
بابررسیادبیاتآیندهپژوهیتقریبابسیاریازپروهههاییکهبرایشنلبخشیدنبهآیندده

درحا انجامهستندازمد توسعهیافتههمینالگواستاادهمیشود.ایدنمدد درشدنل()3
آمدهاست).(Bishop, et al., 2007: 7; Davis & Hall, 2003: 415; Hines & Bishop, 2006



28.Unordered
29.Disorder
30.Decision Theory Model
31.Rational Choice
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شکل ( -)3مدل دنبالهای ساخت آینده و انجام پروژههای آیندهپژوهی


مسیر حرکت








چارچوببنددیانجداممدیگیدرد.هددفاز

درایننوعفرایندها،ابتداباتمرکزرویموضوع،
چارچوببندیتعیینمحدودهپروههوشناساییذیناعاناست.گامبعدیجمدعآوریاطتعدات
یینشدهاست.اینکارمعمو باروشپدویشمحیطدیانجداممدیگیدرد.تعیدین
درمحدودهتع 
پیشبینییاپیشنگریگامسومدراینفرایندخطیاست.بدراسداس
آیندههایبدیلباروش 
گرفتهدرخصوصآیندههایبددیل،آینددههدای


صورت
اطتعاتجمعآوریشدهوپیشبینیهای
برنامههابااسدتاادهازفندون
مرجحباروشچش اندازسازیمشخصمیشود.تعیینراهبردهاو 
برنامهریزی گامپنج دراینفرایندخطیاست.پسازتعیینراهبردها،اقددامات زمدربدازه
زمانیبایدصورتپذیرد) .(Technology ForeSight Initiative, 2004
ینیازآیندهپژوهانباهمیننگرشپنجکارکردمشخصرابدرایمطالعدهآیندده

سو 32
شاافسازیاهددافوارزشهدا؛توصدیفرونددها؛تبیدینشدرای ؛تصویرسدازیاز

برمیشمرد:

آیندههایممننومحتملدرصورتتدداومسیاسدتهدایکندونیوابدداع،ارزیدابیوانتخداب
گزینههایبدیلسیاستی(برایدستیابیبهاهدافمطلوب)) .(Bell, 1997: 49

بنابراینآیندهپژوهبرایتحققکارکردهایموردتأکید سو ،روندهاراتوصیفوشرای را

تبیینمیکند(گاماو ودومدرشنل.)4سدپسبدادرنظدرگدرفتنشدرای ورونددها،آیندده
احتمالیبرآمدهازآنهارابهتصویرمیکشد(گامسوم).میزانمطلوبیتاینآیندههایمحتمدل

مبتنیبرارزشهااسدت.سدپسایدنقضداوتهدایارزشدیبداتبیدینارائدهشددهازشدرای و
گرفتهدرموردپیامدهایاحتمالیاقدامها،ترکیبمیشود(گدامچهدارم).


صورت
پیشبینیهای
هایامنانپذیرراکههدفازآنهدا


یازاقدام
دراینمرحلهآیندهپژوهقادرخواهدبودمجموعهای

ساختمطلوبترینآیندهاست،طراحییاانتخابکند(گامپنج )) .(Bell, 1997: 50


32.Lasswell
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آیندهپژوهدی
اینمد هااگرچهدارایگامهایپذیرفتهشدهودرستبرایاجرایپروهههای 

نمیباشند :
هستند،امابهد یلزیربرایسیست هایپیچیدهمناسب 
توجهیبهرفتارسایرعواملذیناعویااثرگذارندارد؛ 

.1مد استانداردتصمی گیری
.2مد استانداردتصمی گیریپیچیدگیرامعاد عدمقطعیتمیداند؛ 
بیشترنگاهبهرهبدرداری33دارد.بدهایدنمعندیکدهمراحدل

.3مد استانداردتصمی گیری
کمیبرایدرکاجزایسیست ،عواملاثرگذاروشناختسیست درنظرگرفتهشدهاست.حدا 
آننهینیازمااهی کلیدیدرسیست هایپیچیدهایجدادتدوازندردوگداممهد بررسدی34و
بهرهبرداریاست) .(Page, 2009: 49

مد استانداردتصمی گیریبریکخروجیواحددتمرکدزدارد،ندهویژگدیهدایسیسدت .
بنابرایندراینمد توجهچندانیبهایننهدرازاییکتصمی ،سیسدت بدهچدهوضدعیتیدا
میشود،ندارد .
حالتیتبدیل 
مد تصمی درحوزهپیچیدگیبرگامهایبررسیوکداوشبدهمنظدورایجدادالگوهداویدا
قابلمشاهدههسدتند،اسدتواراسدت.الگوهدا
الگوهایبالقوهایکهقبلازانجامهرعملیبیشتر 

ویژگیهداییکدهازآنهدا

بایددرکشوندومطلوبهاتحققیابند.کنتر سیست هایپیچیدهبا

شده،بسیارنامحتملاست،امدابهتدرینروش،توزیدعبدذرهایالگوهدایمطلدوبدر
برشمرده 
فضایسیست هایپیچیدهاست) .(Kurtz & Snowden, 2003: 469
شنینیستکهبرایشناختهرپدیدهبایده جزئیاتوه کلیاتپدیدهمدوردبررسدی،
عتوهبرآنبایددرپیآنبودتاباارجاعبهبافتوموقعیتهایویدژه،
مطالعهوشناساییشود .
بایدمجموعهاجزارابادیدکلنگرانه

نگرشسیستمیراجایگزیننگرشمنانینیکردونهتنها
کدرد
وسیستماتیکدرکنمود،بلنهفراتروختقترازآن،بایدکلراهدرلحظده«بازسدازی»  

شناختشناسیبایدمدوردبدازبینیقدرارگیدردوبدهجدای

).برایناساس،
     62
  :1381
(کریمی    ،
    
استاادهازتانریکهمبتنیبر«علیتخطی»35باشد،بایددشدناختوتحلیدلمبتندیبدرآن
براساس«علیتحلقوی »36صورتگیرد.درعلیتخطیرابطهبینمت یرهایکرابطهمنانینی
وایستاستودرعلیتحلقوی،رابطهبینمت یرهادریکمیدانفضاییودرقالبیکماهدوم
گشتالتیوکلنگرانه،موردمطالعهقرارمیگیرد.ننتهحدائزاهمیدت،بازسدازیکدلبدهصدورت

 .)64:1381
پدیدهاست(کریمی    ،
تنراریدرزمانهایمختلفهمراهباشناخت        

33.Exploitation
34.Exploration
35.Linear Causality
36.Circularity Causality
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همانطورکهدرابتدایمقالهمطرحشداینپژوهشباتعیینقلمرو
روش انجام پژوهش .
سیست هایپیچیدهبهدنبا ارائهفرایندیبرایانجدامپدروهههدایآینددهپژوهدیدرایدنندوع
یهبرابزارهاییکده
آیندهپژوهیباتن 
سیست هاشنلگرفت.ایدهاولیهترکیبنظریهپیچیدگیو 
میشود،بودهاسدت.شدنل()4مسدیر
درمهندسیبرایمهارعدمقطعیتوپیچیدگیاستااده 
انجامپژوهشرانشانمیدهد.ایدهاولیهبااستاادهازمااهی استخراجشدهازمنابعوتجربیات
پیچیدهدرقالبپرسشنامهایدرمعرضخبرگدان

آمدهدرانجامپروهههادرسیست های

به 
دست
آیندهپژوهیونیزمتخصصانسیست هایپیچیدهقرارگرفت .
ومتخصصان 
شکل ( -)4مسیر انجام پژوهش











نظریههداییکده زماسدتتدا
چارچوب مفهومی پژوهش.چارچوبماهومی،37نظریهیا 
عبارتدیگر،چارچوبماهدومیبده

میکند .
به
تحلیلموردنیازدرپژوهشانجامشودراحمایت 
مجموعهاییازگزارههااطتقمیشودکهبهلحاظنظریقادربهتبیینیاطبقدهبنددیماداهی 
گرفتهشدهویاتلایقدیاز
اصلیدرتحقیقهستند.اینگزارههاممنناستازیکنظریهخاص 
نظریاتمختلفباشند.چارچوبماهومینشانمیدهدکهچگونهپژوهشمابداچیزهداییکده
کهازقبلشناختهشدهباشند،ارتباطدارد(ارتباطپژوهشبانظریههایموجدود).همچندیندر
چ ارچوبماهومیبهدنبا نمایشاینموضوعهستی کهپژوهشماچدهچیدزیرامدیسدازد
).(Ennis, 1999: 129دوبعدپیچیدگیومهندسیبدهدنبدا مهدارعددمقطعیدتهدادرسداخت

37.Conceptual Framework
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آیندهایهستندکهبهعنوانیکمحصو بایدتوسعهیابد.چارچوبماهومیپژوهشحاضدردر

دادهشدهاست .
شنل()5نمایش 
شکل ( -)5چارچوب مفهومی پژوهش








سازههایاصلیایننظریه؛یعنیتندوعدر
براساسنظریهسیست هایپیچیدهوباتنیهبر 
ایازانطباقپذیری،خودسازماندهدیو

تشنیلدهندهسیست ،وابستگیبیناجزا،درجه

اجزای
وروشهدای

یکسووویژگدیهداینظریدههدا
تانرغیرخطیبرایدرکسیست هایپیچیدهاز 
سازیبهدوصورتعاملگراومحاسباتی،همچنینمهندسینیازمنددیهدا،

مهندسیمانندمد 
بررسیراهحلهای مختلفازنظرزمانوهزینهوآزمونمحصو یدافراینددبدرایاطمینداناز
دستیابیبهاهدافموردنظرازسویدیگدر،بدهدنبدا درکنوآینددی،کنتدر یدادرکعددم
قطعیتهستی  .
جامعه آمیاری.بداتوجدهبدهنوپدابدودنآینددهپژوهدی،یندیازچدالشهدایپدیشرودر
پژوهشهای مرتب بااینحوزهدشواریدسترسیبهبانکاطتعاتیمتخصصاناسدت.درایدن
آیندهپژوهیوسیست هایپیچیدهه داخلکشدورو
پژوهشیکبانکاطتعاتیازمتخصصان 
نیزخارجازایرانبدراسداسشدنل()6تهیدهشددکدههد اکندونقابدلدسدترسبدرایسدایر
پژوهشهایمرتب است.بااستاادهازنرمافزارهدایایمیدلاکسدتراکتور38ازمقدا ت،کتدبو
کتابچههایمجموعهمقا تایمیلمتخصصانیکهدرحوزهآیندهپژوهییاسیست هایپیچیده

دستآمدهانجامشد.پرسشدنامهشدامل28
فعا بودند،استخراجشد.پا یشیرویاطتعاتبه 
پرسشکهپنجپرسشآندرموردمشخصاتشرکتکنندهبهدوزبانفارسیوانگلیسدیبدود،

38 Email Extractor
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دستآمدهازمنابعونظدرمتخصصدانفرایندد
تهیهودروببارگذاریشد.براساساطتعاتبه 
توسعهپیشنهادیشنلگرفت .
شکل ( -)6روش تهیه بانک اطالعاتی از متخصصان مرتبط













(نگارندگان) 

تهیه پرسشنامه.همانطورکهدرشنل()6نمایشدادهشد،ابتدابراساسمنابعموجود،
روشهدایمهندسدیازسدویدیگدر
مشخصههدای 

ویژگیهایسیست هایپیچیدهازیکسوو
د.ازترکیبآنهاپرسشنامهایتهیهشدکهپایاییآنبهروشکیایبهدستآمدکه

استخراجش
درادامهدر خصوصشیوهاجرایآنتوضیحخواهی داد.مراحلتهیهپرسشدنامهدرشدنل()7

توضیحدادهشدهاست.براساساطتعاتبهدستآمدهازپیشینهپژوهش،طرحاولیهپرسشنامه
آیندهپژوهیمدوردبدازبینی
درقالب35پرسشآمادهشد.اینطرحتوس دهنارازمتخصصان 
قرارگرفتوطیچندمرحلهرفتوبرگشتیتعدادپرسدشبده23پرسدشکداهشیافدتبده
نتدرشددنمنظدور
همراهانجامت ییراتیدرخودپرسشیاافزودنراهنمابهپرسشبرایروشد 
امنانتحلیلتخصصوتجربهشرکتکنندگان،چهارپرسشنیدز

نگارندگان.همچنینبهمنظور
درخصوصمقطعتحصیلی،رشتهتحصیلی،تجربهکاریوموقعیتش لیبهپرسشدنامهافدزوده
نیابیمیلیمخاطبین

شد.ینیازمشنتتانجامروشپرسشنامه،مشنلدسترسیبهمخاطبا
بهپاسخبهپرسشهابهدلیلنیازبهدنبا کردنمراحلچاپ،پاسخ،اسننوارسا یداکداربدا
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پرسشهدادرصدورتارسدا ازطریدقایمیدل

دیافخوانبرایپاسخبه
پی 
نرمافزارهایوردو 

است.دراینپژوهش،ینیدیگرازکارهاییکهصدورتگرفدتوسداختارآنقابدلاسدتاادهدر
سایرپژوهشهایمشابهاست،طراحیپرسشنامهمبتنیبروباسدت.پرسشدنامهبدهدوزبدان
فارسیوانگلیسیتهیهشد.درطراحیپرسشنامهمبتنیبروب،تتششدمحیطیکاربرپسدند
وسادهبرایپاسخبهپرسشهادرکناراستاادهازفوندتهدایمقبدو فارسی/انگلیسدیدروب
ویرایشپاسخهابرایمخاطبانفراه شدود.

براینمایشمتنپرسشنامه،طراحیشودوامنان
پرسشنامهدرآدرسprofs.hut.ac.ir/~bashiri/surveyبارگذاریشدهاست .
پسازتهیهپرسشنامه،مقدمدهکوتداهیدر خصدوصمعرفدیکداررسدالهآمدادهشددوبده
مخاطبانداخلیوخارجیارسا شد.طبیعتالینکپرسشنامهفارسیبهمخاطبانداخلایدران
د.پاسخهادربانکاطتعاتیکه

ولینکپرسشنامهانگلیسیبهمخاطبانخارجازایرانارسا ش
بههمینمنظوردروبطراحیشدهبدود،جمدعآوریوپدسازدریافدتپاسدخهدامدد اولیده
پیشنهادیتهیهشد .






نتایج -تحلیل مشارکت کنندگان.دراینبخشمشارکتکنندگانازنظرمقطعورشدته
تحصددیلیوهمچنددینموقعیددتشدد لیوسددابقهفعالیددتمددرتب ازمجمددوعدودسددته
مشارکتکنندگانداخلی(داخلایران)وخارجی(خارجازایران)موردبررسیقدرارمدیگیرندد.
درکنار23پرسشیکهبرایمحتویمد ازمشارکتکنندگانپرسیدهشد،چهارپرسدشنیدز
برایتحلیلجامعهآماریدرنظرگرفتهشد.جداو ونمودارهایپیشروبراساسپاسخبهاین
چهارپرسشتهیهشدهاست .زمبهذکراستاطتعاتگدردآوریشددهازمشدارکتکننددگان
داخلیوخارجیبهتانیکجمعآوریوسدپستحلیدلشددهاسدت.درایدنبخدش،تحلیدلاز

میشود .
دستآمدهارائه 
به 
مجموعاطتعات 
مددیدهدددکددهبخددشقابددلتددوجهیاز
مشددارکتکنندددگانرانشددان 

مقطددعتحصددیلی
مشارکتکنندگان(بیشاز83درصدد)رادکتدرییدادانشدجویاندکتدریتشدنیلمدیدهدد.
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همچنیندرشنل()7مشخصشدهاستکهبدیشاز67درصددمشدارکتکننددگانازرشدته
بودهاند .
بقیهنیزازرشتههایمرتب  

آیندهپژوهیو

شکل ( -)7مشارکتکنندگان -رشته تحصیلی








 .4مدل پیشنهادی
براساساطتعاتبهدستآمدهازمنابعونظرمتخصصانفرایندداصدو مدوردتأکیدددرمدد 
شنلگیدریبخشدی
پیشنهادیشناساییشد.اصولیماننددرکصحیحوکاملازآیندهپساز 
ازآنبرایذیناعان،ت ییربخشقابلتوجهیازاهدافمتناسبباپیشرفتپروههدرپروهههدای
آیندهپژوهی،عدمامنانکنتر سیست هایپیچیده،امنداندرکبهتدرسیسدت وآینددههدای
بدیلبااستاادهازروشهایتنراریدرپروهههایآیندهپژوهی،تعبیدردرسدتبرنامدهریدزیدر
سیست هایپیچیدهبهمطالعهودرکت ییراتوایننهسختیپاسدخبدهپدژوهشهدایعلمدی
عموما بهابزارهاییکهدردسترسداری بستگیدارد،همهازمواردیبودندکهازمطالعهمنابع
ونظرمتخصصاناستخراجشد.سازمانها،فرایندهاومحصو تیکهدرمعرضت ییدراتمندرر
بهجایپایداریوثباتبرایسازگاریبات ییراتدرمحی هایشدانطراحدیشدوند
هستندباید 
).(Alexiou, et al, 2010: 61البتهآلنسیودرهمانکتاباعتممدیکنددکدهبدهنظدروی،تنهدا
سازمانها،فرایندهاومحصو تیکهبرمبندایاصدو پیچیددگیطراحدیشددهانددمدیتوانندد
تطبیقیوانعطافپذیرباشند.براساسایناصو باتنیهبرچارچوبماهومیکهدرکلتوضیح

دادهشد،تتشگردیدفرایندیترسی شودکهبهرعایتایناصو وفادارباشد.اصدولیکدهبدا
میشود .
استاادهازابزارهاوقواعدمهندسیبرایمهارپیچیدگیدرتوسعهآیندهبهکارگرفته 

همانطورکهپرسشنامهقبلازانتشدار،توسد کمیتدهمنتخدبدهنادریمدوردبدازبینیو

ارزیابیکیایقرارگرفتهبود،مد پیشنهادینیزتوس همینکمیتدهبررسدیوپیشدنهادهایی
برایتنمیلوبهبودآنارائهوسپساعما شد .
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میشود :
درروشحلمسئلهبهشیوهخطی-ترتیبیمراحلزیردنبا  
فهمیدنکاملمسئلهایکهبایدحلشود(وضعموجودتحلیلوتصویرمطلوبازآیندده
ترسی شود)؛ 
ومحدودیتهارادیدهوبههدفنزدیکباشد؛ 

نیازمندیها

حلکههمه
راه 
طراحییک 
روشهایموجود؛ 
یشدهبراساسبهترینفنونو 
حلطراح 
راه 
پیادهسازی 
اجرایا 
مطرحشدهراپوششدادهاست؛ 

نیازمندیهای

پیادهسازییااجرا،
وارسیوآزمونایننه 
تحویلمحصو (تحققآینده).مسئلهحلشد.
میرسد،امدابداآنچدهدر
اینشیوهحلمسئلهوساختآینده،اگرچهبسیارمنطقیبهنظر 
عملاتااقمیافتد؛بسیارمتااوتاست.اطتعاتبهدسدتآمددهبدراسداسپرسشدنامهازنظدر
متخصصاناینایدهراتأییدمیکند.مشنلاینجاستکه.1 :ماماروضداتاشدتباهداشدتی ؛.2
ایننهنیازمندیهاثابتهستندوت ییرنمیکنند،فرضاشتباهیاسدت.مطلوبیدتهداواهدداف
میتدوانی مراحدلتحلیدل،شدناخت
پویاهستندوت ییرمیکنند؛.3همچنیناینفرضکهما 
مسئلهوطراحیرابهطورکاملوصحیحقبلازاجرایاساختآینددهانجدامدهدی نیدزفدرض
اشتباهیاست.
بنابرایندراینپژوهشبراساسدانشیکهازمتونسیست هایپیچیدده،آینددهپژوهدیو
مشنتتمدیریتپروهههایآیندهپژوهیوتوجهبهلزومبسترسازیبرایحضوراجزایمتنوعو
ارتباطآنهابایندیگربهمنظورانطباقپذیریوسدازگاریبدامحدی ازینسدووداندشضدمنی
استخراجشدهازمتخصصاناینحوزهازسویدیگربهدستآمد،مد شدنل()8معرفدیشدد.
گرفتهشدهاست .
ایدهچگونگینمایشمد ازهاگز ) (2015وکرو ودیگران ) (2003
بودنگامهابدرایتوسدعه


ازایدهتنراری
دراینمد باتوجهبهقانون20-80درمهندسی،
آینده(پروههآیندهپژوهی)استاادهشدهاست.بهاینمعنیکهدرسیست هدایپیچیدده،پدویش
فعالیتهایی

شبیهسازیو...همه
محی بهصورتخطیانجامنخواهدپذیرفت.چش اندازسازی ،
گامهایاصدلی
هستندکهدرمراحلاصلیپروههبااهدافمتااوتتنرارخواهندشد.تعدادیاز 
همانهاییهستندکهدرپروهههایآیندهپژوهیبراساسمد شنل()8شنلانجاممدیگیرندد
کهتعدادیازگامهایاساسیدرسیست هایپیچیدهمانندگاممد سازی/شدبیهسدازیبدهآن
افزودهشدهاست.چهارمرحلهاصلی«فه وتشریح»«،نگاشت»«،سداخت-نادوذدرآیندده»و
«نگهداریوارتقا»بااهدافتمرکزبدرشناسداییمسدئلهوسیسدت مدوردنظدر،شدیوهوروش
نگاشت،ساختآیندهوبازبینیوبهبودآیندهپسازتحققآنتعریفشدهاند.درهریکازاین
یشددددهبدددهعندددوان«چدددارچوببنددددی»«،پدددویش»،
مراحدددلاصدددلی،گدددامهدددایمعرفد د 
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«مد سازی/شبیهسازی»«،چش اندازسازی»و«اقدام»تندرارمدیشدود.منحندیهداینمدایش
دادهشدهدرمد حج کارهای زمبرایتنمیلهرگامدرهریکازمراحلاسدت.بدهعندوان
چارچوببندی»درمرحله«تشریح»نسدبتبدهسدایرمراحدلبدا اسدت.امدا

نمونهتمرکزبر«
بخشیاز«چارچوببندی»درمراحلبعدیتنمیلمیشودوبهدلیدلپیچیددهبدودنسیسدت 
نگاهخطیبهاینمعنیکهگام«چارچوببندی»بهاتمامخواهددرسدیدوبعددگدامبعددیرا
میتوانداتااقبیاتد .
شروعکنی ،درعملن 
مانندبسیاریازمد ها،گدامهدابدهدودسدتهجریدانکداریاصدلیوگدامهدایمددیریتی
تقسی بندیشدهاند.برایهرگامدرجریانکاریعنوانیانتخابشدهکدهفعالیدتمحدوریآن
مشخصشدهاست.بهعنوانمثدا بدرایگدام«پدویشمحیطدی»فعالیدتمحدوریجمدعآوری
اطتعاتباتمرکزبراطتعاتمشخصشدهاست.برایگام«مد سدازی/شدبیهسدازی»فعالیدت

محوریتوصیفمحوراصلیوآیندههایبدیلباتمرکزبرآیندههایبدیلمشخصشددهاسدت.
عدمقطعیتینی
درکناراینگامهایاصلی،بادانشبراینموضوعکهدرسیست هایپیچیده ،
ویژگیهایموجوددرایندستهازسیست هااست زماسدتت ییدرات کدهناشدیازهمدین

از
قطعیتهااستوسناریوهایمختلایکهدراثراعما سیاسدتهدایجدیدد،ت ییدررفتدار

عدم
میشود،مدیریتگردد.منظدوراز
محی وآگاهیازمت یرهایاثرگذارجدیدبرسیست بررسی 
بهویژهدرزمانناوذبهآیندهافزایشمییابد،اقدامات
مدیریتبرنامهعملیاتینیزکهحج آن ،
عملیبرایتحققوساختآیندهاست .
شکل ( -)۸مدل پیشنهادی برای پروژههای آیندهپژوهی در سیستمهای پیچیده










(نگارندگان) 
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 .5کاربرد :بیان یک نمونه
فرضکنی وزارتعلدوم،تحقیقداتوفنداوریبدراسداسمأموریدتخدودبرنامدهایبداعندوان
بینالمللیسازی آموزشعالیدرایرانتعریفکردهاست.شرای مناسببرایتوسعهاینبرنامه
چیست؟درخصوصآنچهدرآیندهبرایآموزشعالیبینالمللیشدهاتاداقخواهددافتدادچده

میگیرد،مطالعهوضدع
برنامههاییصورت 
میتوانی بدانی ؟آنچهبهصورتکتسیکبرایچنین 
تهیهاطتعاتوآمار،پتانسیلدانشگاههداو)....وتحدو تمنطقدهایو

موجوددرداخلکشور(
جهانیدرحوزهآموزشعالیوشناساییروندهااسدت.بدراسداسمطالعداتانجدامشددهوضدع
میشود.بداتوجدهبدهامنانداتومندابع،
مطلوبترسی میگرددوبهاصطتحچش اندازیتهیه 
سیاستهاواقدامات زمبدرایدسدتیابیبدهوضدعمطلدوبوضدعوابدت مدیشدود.طبیعتدا
.دردورههایزمدانیمشدخصاطتعداتیاز

هاییبرایانجامگرفتنکارهاصورتمیگیرد


نظارت
بازوهایاجرایی(دانشگاهها)بهکمیتهمرکزی(وزارتعلدوم،تحقیقداتوفنداوری)جمدعآوری

لبتهبراساسبازخوردهاویادگیریهداکدهاتاداق

میگرددوشیوهتحققاهدافرصدمیشود.ا
میافتد،برخیسیاستهاواقداماتنیزت ییرمیکنند.گاهیاینت ییراتبسدیارزیداداسدتو
میشود.براساسمطالعاتیکدهانجدامدادهاید ،بدر
سیاستهاواقدامات 

منجربهت ییرکلیدر
اینباوری کهدلیلت ییراتزیاد(کهدربسیاریازموارداینت ییراتاجتنابناپذیراسدت)در
اجرایاینبرنامههاماهیتسیست بهعنوانیکسیست پیچیدهوعدمشناختکافیازاجزای
چنینسیستمیاست.ازطرفیبراساسگزارههایسیست هایپیچیده،امنانشدناختکامدل
سیست درمرحلهمطالعاتیوجودندارد.اهدافپویاهستندومتناسدببدات ییدراتدرمحدی 
.ابتدابهاینموضوعمیپردازی کهچدراسیسدت 

میکنند
درونیوبیرونی،ایناهدافنیزت ییر 
آموزشعالییکسیست پیچیددهاسدت.آمدوزشعدالیکشدور،مجموعدهایدیازاجدزاشدامل
شندهها،مؤسساتآموزشعالیدولتیوغیردولتیاستکدهکدامتازینددیگر

دانشگاهها،پژوه

مستقلنیستند.بهعنواننموندهت ییدرسیاسدتدریدکمؤسسدهآمدوزشعدالیبدرایجدذب
دانشجویبهتریابیشترمیتواندبرسیاستسایرمؤسسداتنیدزتدأثیرمسدتقی داشدتهباشدد.
چنینسیستمیه دارایاجزایبهنسبتمتنوع،غیرمستقلوانطباقپذیرهسدتند.البتده زم
استذکرشودکهچنینسیستمیبهدلیلتنوعک اجزاووابسدتگیکد بدیناجدزا،دربدین
پیچیده،بهعنوانسیست پیچیدهضعیفشدناختهمدیشدود.بدرایاجدرایبرنامده

سیست های
لحاظشود.عدمقطعیتهابررسیشدده

آموزشعالیبایدپیچیدهبودنسیست 

بینالمللیسازی
وبرتنرارگامهایاجرایمد تأکیدشود.براساسمد تشریحشدهدرشنل()8برایاجرای
برنامهموردنظرابتدداچهدارمرحلدهاصدلی«فهد وتشدریح»«،نگاشدت»«،نادوذدرآیندده»،
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«نگهداریوارتقا»بایددیدهشود.درهریکازاینمراحلگامهایزیدربایددتندرارشدود.بدر
آوردهشدهاستاینگامهادرمراحلاصلیباویژگدیهدای

اساستوضیحاتیکهذیلشنل()8
یفشدهبرایآنهاادامهیابد .
تعر 
چددارچوببندددی.درایددنگددامبایدددبددهمادداهی اولیددهآمددوزشعددالی،اجددزایآن،ماهددوم
یشدنآموزشعالیوچراییآنپرداختهشود.
بینالملل 

یشدنآموزشعالیدرجهان،منطقهو
پویشمحی .دراینگامروندشنلگیریبینالملل 
میگیرد.
کشورموردبررسیقرار 
براساساطتعاتیکهجمعآوریگردیددهاسدت،مددلیمبتندیبدر

مد سازی/شبیهسازی.
عاملازکارکرداجزایسیست آموزشعالیتهیهمیشود.دراینمد قوانیناولیهتعریدف
میشودوامنانت ییرمعیارها/مت یرهابرایبررسدیرفتارهدایآینددهسیسدت درصدورت
میگیرد.
ت ییرمت یرهاومقادیرموردمطالعهقرار 
چش اندازسازی.براساسارزشهاومأموریتآموزشعالیایرانچش اندازبینالمللیسازی
آموزشعالیترسی میگردد.آیندهمرجحباتوجهبهتأثیراتاقدداماتاحتمدالیبدرسدایر
میشود.
بخشهایآموزشعالیانتخاب 

اقدام.اجرایسیاستهاوبرنامههادراینگامانجاممیگیرد.طبیعتادرمرحلده«تشدریحو
ایانجامنخواهدپذیرفتوهمانطورکدهدرشدنل()8نمدایش


،اقداماتگسترده
شناخت»
مییابد.
دادهشدهاستباپیشرفتدرسایرمراحل،توجهبهاینگامفزونی 
گامهای1تا5مرحلهدومباعنوان«نگاشت»وتندرار
پسازتنمیلمرحلهنخستوانجام 
گامهای1تا5ادامهمییابد.دراینمرحلهبخشباقیماندهازچارچوببنددیموضدوعتنمیدل
میشود؛چراکهباانجامگامهاییمانندپویش،مد سازی،چشد اندازسدازیواقدداماطتعدات
بیشتریازمااهی اولیهوروندهایشناساییشدهبهدستآمدهاست.پویشبراساساطتعداتی
کهدرمرحله«فه وتشریح»بهدستآوردهای بهصدورتتنمیلدیادامدهمدییابدد.درمرحلده
نخست،زیرساختمد سازیفراه شدهبود.دراینمرحلهباتنمیلقوانینبراساساطتعدات
سیاستهایمختلدفمدوردارزیدابیپیشدینیقدرار

میشوندو
بهدستآمده،مت یرهامقداردهی 
میگیرند.بهاصطتحآیندههایبدیلارزیابیمیشوند.آیندهمطلوبدراینمرحلدهدسدتخوش
.درمرحلهسومعتوهبرتنرارگامها

وبراساسآناقدامهاییصورتمیگیرد

میشود
ت ییراتی 
مییابد؛چراکدهفهد مداازمسدئله،اجدزایسیسدت ،قدوانین،
1تا،4گاماقدامشدتبیشتری 
بینالمللدیسدازیدرمنطقدهوجهدانوحتدیتدأثیرسیاسدتهدایمختلدفدرقالدب
وضعیت 
آیندههایبدیلبیشترشدهاست.مرحله«ساختیانادوذدرآیندده»بدهمعندیشددتگدرفتن
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انتخابشدهاست.درمرحله«نگهداریوارتقا»تنهایک

سیاستهای

اقداماتعملیبرایتحقق
المللیسازی

سیاستهای 
بین

گامانجامنمیشود.بلنهبراساسبازخوردهاییکهازاجرایعملی
آموزشعالیبهدستمیآوری ،فرایندیادگیریواطتعداتیکدهازپدویشبدهدسدتآوردهاید 
مراحل1تا5برایارتقایاهدافودستیابیبهاهدافیحتیبا ترازچش انددازاولیدهترسدی 
میشوند .
شده،تنرار 
درایننمونهسعیشدشیوهاستاادهعملدیازمدد ،درقالدبمسدئلهبدینالمللدیسدازی
آموزشعالیتشریحشود .

فرجام
علمیکهازتقلیلگراییوشنستکلبهاجدزایکوچدکتدربدرای

اگرچهبسیاریازروشهای
داشتهاند،اما زماسدت

قابلتوجهی
شناختپدیدهموردبررسیاستاادهمیکنند،دستاوردهای 
ایننوعنگاهدرموردسیست های پیچیدهموردبدازبینیقدرارگیدرد.گداهیارتبداطبدیناجدزا
بهاندازهخوداجزادرشناختسیست ،اهمیتپیدامیکنندد.بندابراینعدتوهبدرپدرداختنبده
نهتنها
جزییاتبایدمداماجزایپدیدهموردبررسیدربافتارکلینیزموردکنناشقرارگیرندو 
درکنمود،بلنهفراتروختقترازآن،بایدکل

بایدمجموعهاجزارابادیدکلنگرانهونظاممند

شناختشناسیبایدموردبازبینیقرارگیردوبدهجدایاسدتاادهاز

راهرلحظه«بازسازی»کرد.
تانریکهمبتنیبر«علیتخطی»باشد،بایدشناختوتحلیلمبتنیبرآنبراسداس«علیدت
حلقوی»صورتگیرد.برایبازسازیکلواصتحِشناختیکهازاجزابدهدسدتآوردهاید  ،زم
کلیدیترینمراحلیاستکده

استرفتارسیست موردسنجشوارزیابیقرارگیرد.اینینیاز
ازابزارهایمناسبومد هایمحاسباتیاستاادهمیشود.براساسمندابعبررسدیشددهدردو
حوزهآیندهپژوهیوسیست هایپیچیدهتوجهبهمواردزیردرانجامپروهههایآیندهپژوهدیدر
بسترسیست هایپیچیدهدارایاهمیتزیادیاست .
فراتررفتن از تقلیلگرایی و داشتن نگاه کلنگر.اگرچهداشتندانشکافیدرخصدوص
ییکدهدر
جزئیاتضروریو زماست،امابرایکاردرسیست هایپیچیدهکافینیست.ازآنجا 
چنینسیست هایی،کلچیزیبیشازمجموعاجزایتشنیلدهنددهاسدت،عدتوهبدرداشدتن
اطتعات زمدرموردجزئیات ،زماستنگاهکلنگربهسیست داشتهباشی  .
درتدوینسناریوهایآیندهروشهدا

لزوم دیدگاهی فراتر از واقعیتهای مشاهدهشده.
نتیمانندبرونیابیروندوپیشبینیرویدادهامحدودشدود،بلندهبایدداز

نبایدبهروشهایس

هایمشاهدهشدهاستاادهکرد .


مطالعاتاکتشافیبرایتعریفاهدافیفراترازواقعیت

شمارههشتادویک/سا بیستوپنج/زمستان2611395
تمرکز کافی بر آینده و حال .برایساختآینده،تنهانبایدبراهدافمتمرکزشدد.،بلنده
وضعیتاکنونوتأثیراقداماتدرمقیاسمحلینیزبایددرنظرگرفتهشود .
از پژوهشهای کیفی و مصورسازی الگوها استفاده شود .مااهی وابزارهدایتنامدلو
هاموردمطالعهقرارگیرد.درمطالعهشبنههایبدههد متصدلکدهتواندایی


نوآیندیدرشبنه
بایدپیشروبود(کهموجببسترسازیبرایتدأثیراتبدزرگ

تولیدساختارهایغیرخطیدارند،
شوند).تنهاوضعیتهایتعاد نبایدمدوردتوجدهقدرارگیدرد،بلنده

توس ت ییراتکوچکمی
تناملهاییکهموجبگذاروت ییراتناگهانیدرسیست میشوند،بایدموردتوجهقرارگیرد.

توجه به بررسی 39و بهرهبرداری 40بهطور همزمان.مد استانداردتصمی گیریبیشدتر
نگاهبهرهبرداریدارد،بهاینمعنیکهمراحلبسیارکمیبدرایدرکاجدزایسیسدت ،عوامدل

اثرگذاروشناختسیست درنظدرگرفتدهشددهاسدت.حدا آنندهیندیازماداهی کلیددیدر
سیست هایپیچیدهایجادتوازندردوگاممه بررسیوبهرهبرداریاست.
استفاده از ابزارهای شبیهسازی در علوم اجتمیاعی .شدبیهسدازیدرعلدوماجتمداعی
پدیدهاینوههوراست.علوماجتماعینیدزنیازمنددمدد سدازیوشدبیهسدازیاسدت.درایدن
سازیها ،قوانینپایهبایداستخراجشوندوبراسداسایدنقدوانینسیسدت هدایاجتمداعی
مد  
تاسیروتبیینشوند.البتهنبایددازنظدردورداشدتکدهقدوانیندرعلدوماجتمداعیبدرختف
بسیاریازقوانینفیزینیازپایداریبهمراتبکمتریبرخوردارهستندواتااقااینخوددلیلدی
سازیهااست.
شبیه 
برنیازبیشتربهابزارهاییبرایتسریعدرمحاسبات 
توجه به ابزارهای محاسباتی برای پردازش اطالعات.دیگرتصورسادهازنحوهعملندرد
ترشدندنیادیگدر
جهانوپدیدههایآننمیتواندکارکردآنرابهخوبیتوضیحدهد.باپیچیده 
دانشضمنیخبرگانوتنهداتجربدهآنهدابدرایپدیشبیندیپدیددههدا،تعیدینسیاسدتهداو
هایساختآیندهکافینیست.انسانهابایدبا ترینتوانپردازشاطتعاتیخودبرای


چارچوب
برآورداولیهازآیندهرابهکارگیرند.اینتوانپردازشیشاملمد هایپیچیدهریاضدیاتیمانندد
نظریهبازی هاوابزارهایپردازشآنهامانندابرکامپیوترهااستکهیکمثا موفقآن،بدهویدژه

آیندهپژوهیاستکهبروسبونئودمسنیتا ،اسدتاد سیاسدت
پروهههای 
درزمینهنظریهبازیها ،

میدهد.
دانشگاه نیویورکدرآزمایشگاهتحقیقاتیخودانجام 

39.Exploration
40.Exploitation
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