
  

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

 
  

  فصل نهم
  
  
  

  آينده ةروش چرخ
  





  

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  
  
  
  
  

  تاريخچه
بندي نتايج درجه دوم و سوم حوادث و روشي براي تشخيص و طبقه چرخة آينده

آن  43سسه آموزشي انتياچؤبا همراهي يك دانشجوي م 42لنگهاست كه ژروم سيروش
ي مسائل توسعه يميالدي طي برنامه 70 يرا ابداع كرده است. اين كار در اوايل دهه

شد، مربوط به آينده كه به صورت كارگاهي و تحت نظر دانشگاه ماساچوست اجرا مي
و مشاوران محول  نگريگسترش پيدا كرد و پس از مدت كوتاهي، به متخصصان آينده

  كار رود.ها بهبينيها و پيششد تا به عنوان روشي براي تحليل سياست

در آغاز تحت  چرخة آيندهوارد نوشتارها شد.  1972اين روش براي بار نخست در بهار 
 46فكري ة، طرح و نقش 45و اجرا چرخ اثر 44سازيشد: چرخ پيادهاين عناوين ناميده مي

است كه فقط به كاغذ سفيد و خودكار و يك يا چند ذهن  يك روش ساده چرخة آينده
وجو در آينده است. شكل آماده نياز دارد ولي با وجود اين روشي بسيار كارا براي جست

  دهد.ابتدايي را نشان مي چرخة آيندهيك  1-11

از چرخة آينده براي مشي دهندگان عموميريزان و خطمهاكنون در سراسر جهان برناهم
ها و مشكالت ذاتي و شناسايي خدمات و توليدات و محصوالت جديد و فرصتتشخيص 

  كنند.ارزيابي راهبردها و فنون جايگزين استفاده مي
 

42 Jerome C.Glemn 

43 Antioch 

44 Implementation Weel 

45 Impact wheel 

46 Mind  Mapping 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11-1شكل 

  توصيف روش
ها پيرامون آينده و در واقع، يك ها و پرسشروشي براي سازماندهي انديشه چرخة آينده

ايند يا واقعه بر ميان يك برگه كاغذ و منطبق با مركز سازمان يافته است. فر انگيزيذهن
شود. از مركز اين دايره (فرايند) خطوط كوچكي به فرضي كوچكي نوشته مي يدايره

شود هريك از نقاط تقاطع اين خطوط با محيط دايره يكي از محيط فرضي آن وصل مي
از تاثيرات ابتدايي به همين دهد. تاثيرات دوم هر يك تاثيرات و نتايج ابتدايي را نشان مي
گيري يك شكلو بخشند. ترسيم اين تاثيرات كوچك ترتيب دومين دايره را شكل مي

  يابد.تصوير كلي مفيد و كارا از فرايند و وقايع ادامه مي
  رود:كار ميمعموالً در موارد زير به چرخة آينده

 لقوه آيندههاي جاري و يا وقايع باتفكر پيرامون تاثيرات ممكن فرايند  
 سازماندهي تفكرات پيرامون فرايندها و وقايع آينده  
 هاي جايگزينبيني سناريوپيش  

فرايندها و وقايع



  

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

 نمايش روابط و مناسبات پيچيده  
 نگر ديگرهاي آيندهنشان دادن پژوهش  
 47ي آراي چندمنظورهتوسعه  
 48هاانداز از آيندهترسيم يك چشم  
  گروهي انگيزيذهنكمك به  

نگاري و راهي بسيار آسان ين متخصصان آيندهبها ين روشتريكي از رايج چرخة آينده
  نگري است.براي درگير ساختن و مشاركت دادن مردم با آينده

ها براي انديشيدن پيرامون تاثيرات اند كه استفاده از چرخنگاري دريافتهمتخصصان آينده
رايندهاي آينده ها در زمينه وقايع و فاحتمالي وقايع آينده و يا سازماندهي تفكرات آن

نگاري پس از مشخص ساختن بسيار ساده است. برخي از آينده نگران و متخصصان آينده
پرسند كه پس از اين كنندگان خود ميفرايندها و يا رويدادهاي احتمالي آينده از مراجعه

كه رويداد اتفاق بيفتد، چه خواهد شد؟ و يا وقوع اين رويداد چه واقعه يا فرايندي را به 
دست هاي بهها چيست؟ پاسخاثرات و يا نتايج وقايع و فرايند«مراه خواهد داشت و يا ه

منظور توليد فكرهاي به 49آورد كه يك بازخوروجود ميذهني از آينده به يآمده يك نقشه
  نو پيرامون آينده است.

  مقدماتي چرخة آينده
وقايع آينده و يا ميزان  ،آرا ،گيرد كه پيرامون فرايندهادر اين روش، گروه تصميم مي

بزند. اين موضوع بر ميان يك قطعه كاغذ  انگيزيذهنها دست به اجراي يك ارزش آن
شود. ميت وان به جاي كاغذ از تخته سياه يا نورافكن استفاده كرد. سپس رهبر نوشته مي

كند و از افراد گروه ، يك بيضي به دور موضوع موردنظر رسم ميانگيزيذهنجلسه 
تواند باشد؟ ضمن آن كه گروه اثرات و نتايج پرسد كه پيامدهاي اين موضوع چه ميمي

بر  .كندطوطي را از مركز بيضي به محيط آن وصل ميخرهبر جلسه  .كنندرا پيشنهاد مي
 

47 Multi concepts 

48 Futures - conscious 

49 Feedback 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

) به 11-2نويسد. (شكل هر نقطه تقاطع خطوط با محيط بيضي يك تاثير يا نتيجه را مي
شوند. ر اطراف هر يك از تاثيرات ابتدايي رسم ميهاي ديگري بهمين ترتيب بيضي

خواهد كه درباره هر يك از تاثيرات ابتدايي دايره سپس رهبر گروه از اعضاي آن مي
طور كه نخستين بينديشند. تاثيري را كه احتمال بيشتري دارد، مشخص سازند. همان

خط از هر  3يا  2ر گروه سازد. (توسط پيشنهادات) رهبگروه اين اثرات ثانويه را فراهم مي
نويسد كند و در پايان هر خط عنوان آن پيشنهاد و تاثير را ميها رسم مييك از اين بيضي

  ).11-3شكل (كشد و دور آن نيز يك بيضي ديگر مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي از تاثيرات ابتدايي يك روندنمونه 11-2شكل 

ين ترتيب نتايج را بدون ارزيابي افراد گروه به همان ترتيب كه دومين و سومين و چهارم
دهند. پس از اينكه رانند و ادامه ميدهند اين فرايند را به جلو ميمشخصي پيشنهاد مي

توانند ها نمايان شده است، ميافراد گروه احساس كردند كه تمام فكرهايشان بر روي چرخ
تر شوند. عيت نزديكبه ارزيابي و ويرايش موارد پيشنهادي بپردازند تا پيشنهادات به واق

است. در اين مرحله، وقايع  انگيزيذهنفرآيندهاي در ديگر  50اين كار مشابه آشكارسازي
پذيرش بودن شوند و همچنين گروه نيز درمورد قابلتر پردازش ميآهسته و فرايندها كمي

 

50 Clarification 

وسايل ارتباطي 
سرعتكامپيوترهاي به
شوندهارزان و كوچك

امكان استفادة
بيشتر افراد از 

 ارتباطات

آگاهي فزاينده
هاياز فناوري

 جديد ديگر

انجام كارهاي تجاري
بيشتر در زمان كمتر

آگاهي فزاينده از نظرات
 هاي ديگرو فرهنگ

افزايش سرعت و 
 يچيدگي زندگيپ

هايي براي فروشگاه
 فروش وسايل



  

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  كند.ارد بحث ميهر يك از مو

تواند وارد چرخ شود: پيتر ميكه همه اعضا آن را مهم دانستند يك اثر تنها هنگامي
نامد. طرحي كه هم گروه آن را تاييد كنند، مي 52اين نكته را اصل اتفاق آرا 51وشال

انتظار منجر شود، ممكن است به نتايج غيرقابل چرخة آيندهفرايند «شود. پذيرفته مي
ارزش يهاي جايگزين از نتايج بهنگام ارزيابي آيندهراين الزم است كه اعضاي گروه بناب

  نظر كنند.اهميت صرفو كم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يك فراينداي تاثيرات ابتدايي و دومينمونه -11-3شكل 
كه به صورت خطي گاهي ممكن است كه افراد به پيگيري زنجيره هايي از تاثيرات مهمي

 مند باشند. اين امر را اجراي طرح و نقشهبه واقعه يا فرايند ابتدايي وابسته است، عالقه
وجوي تفكرات يك نفر خوب است كشي فكري براي جستنامند. طرح و نقشهفكري مي

 

51 Peter Wogchal 

52 Rule of Unanimity 

وسايل ارتباطي 
سرعتكامپيوترهاي به
شوندهكوچك و ارزان

امكان استفادة بيشتر
 افراد از ارتباطات

جوامع نوشتاري 
داراي فناوري بهتر

افزايش سرعت و 
 پيچيدگي زندگي

تربيت نيروي فروش 
 فناوري پيشرفته

هايي برايفروشگاه
 سايلفروش و

زندگي 
آگاهي فزاينده از نظرات ترپيچيده

 هاي ديگرو فرهنگ
تجاري انجام كارهاي 

 بيشتر در زمان كمتر

المللي تجارت بين
 بيشتر

رشد اقتصادي 
 فزاينده

علت انگيزش به
 تغيير

ريزي پس
 اطالعات

زندگي 
 ترپيچيده

هاي مشتري
 گراآينده

امكان استفادة بيشتر
 باطاتافراد از ارت
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  د.كننمي زو اثرات بعدي يك واقعه را از يكديگر متمايثيرات مهم ابتدايي، دوميأاما ت

  تشخيص نتايج
و اثرات بعدي را به طريقي ديگر نيز نشان  هاي نتايج ابتدايي، دوميتفاوت چرخة آينده

ها از تنها يك خط براي توان به جاي دايرهاين صورت كه در اين روش مي دهد. بهمي
هاي دوتايي براي اتصال تاثيرات ابتدايي اتصال بيضي مركزي به تاثيرات ابتدايي و از خط

استفاده كرد.  به تاثيرات سومي تايي براي اتصال تاثيرات دوميهاي سهو از خطبه دومي
نمايان است، اتصال تقاطعي  11-4طور كه در شكل ان همانبه اين ترتيب، چرخه آيندگ

 يافزار نتيجههاي زياد الزم براي نرمد. مثالً سرمايهكرتاثيرات را نيز نمايان خواهد 
وابستگي «براي  اثير دوميتاست كه خود  53هاي زياد آژانس امنيت مليابتدايي هزينه

افزار براي دستيابي به نرم »هاي زيادنههزي«براي ثير سومي تأو  »گسترده در پيمانكاري
تايي براي اتصال تاثيرات استفاده از خطوط تكي، دوتايي، سه ياست. در شكل زير نحوه

  شود.ديده مي و سوميابتدايي، دومي 

  بيني در يك سناريوپيش
 نفر يك سناريو و يك مورد هرآيندگان در چنين كاركردي، ابتدا  كارگيري چرخهبراي به

خواهيم آينده كند. مثالً فرض كنيد كه ميوجو انتخاب ميز آن سناريو را براي جستا
VCR كن بيني كنيم. ممهاي هوشمند پيشفناوري را بنابر اطالعات سناريوي قديمي

تواند با كاربر ارتباط برقرار كند. ويديو را موجودي هوشمند بدانيم كه مي ياست كه آينده
تر واقعيت نزديك هايي را براي آن در نظر بگيريم تا اين تصور بهبنابراين، بايد ويژگي

اي كه گونهبهگوناگوني از چگونگي طراحي اين طرح  يشود. چرخة آينده گستره
. براي آن منظور، دور دهدمي را نشان كاربر پاسخ دهدتر بهسريعهم هوشمندتر باشد و 

سازيم ها خطوطي منتج مياز آن كنيم وهر يك از محصوالت جديد يك بيضي رسم مي
ي جداگانه و عوامل الزم طراحي اين محصول را در انتهاي هر خط و در داخل يك بيض

  نويسيم.مي
  

 

53 National Security Agency 



  

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11-4شكل 

صورت حساس است، نشان كه به VCRطراحي جديد  11-5در چرخه آيندگان شكل 
دهد كه نشان مي چرخة آيندهاين  تواند به آن دستور دهد.داده شده است. يعني كاربر مي

هاي آينده بايد لحاظ تشخيص صدا در طراحي ييك ميكروفون و يك برنامه يتعبيه
هاي اطالعاتي هاي تلويزيوني و يا بانكآينده بايد بتواند برنامه VCRشود. همچنين 

طات ها از طريق ارتباهاي آنطوري كه هزينهوجو كند. بهتصويري از راه دور را جست
تواند با مي VCRهاي الكترونيكي پرداخت شود. همچنين، اين كامپيوتري و صندوق
نظرها و خط مشي كاربر را هنگام انتخاب كامپيوتري نقطه ياستفاده از يك برنامه

هاي موجود، پيشنهادهاي الزم را ارائه ها پيدا كند و بر اساس آن از ميان برنامهبرنامه
هوشمند آينده است كه احتماال به  VCRدهنده ظهور ان نشانآيندگ يدهد. اين چرخه
  بازار خواهد آمد.
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11-5شكل 

  نقاط قوت و ضعف
نياز به هيچ امكانات و يا نرم افزاري نيست و استفاده  چرخة آيندهبراي استفاده از شيوه 

تر تر و سريعاز آن بسيار آسان است. اين روش، فرايند تفكر پيرامون آينده را راحت
توان از ها مينگري براي فهم بهتر وقايع و فرايندسازد. در هر مرحله از فرايند آيندهمي

نگري گفته است كه هر زماني كه وي اين روش استفاده كرد. يكي از متخصصان آينده
شود با همكاري يك گروه به ترسيم هاي راهبردي دچار مشكل ميريزيدر برنامه

احتياجي به تحصيالت  چرخة آيندهي ويژه از پردازد. استفادهن راهبردها ميآيندگا يچرخه
راحتي در بسياري از شرايط قابل استفاده است. هاي پيشرفته ندارد و بهعالي و يا آموزش

آسان براي تشخيص نوع يك گروه در پيرامون آينده  ةهمچنين، اين روش يك وسيل
  است.

مثبت و منفي كمك كند. گاهي  54هاي بازخورحلقهتواند به تشخيص مي چرخة آينده
 

54 Feedback Loops 
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

ها گردد. مثالً زيادي بزرگراههاي باالتر به مورد اصلي باز مياوقات، نتايج تغييرات رده
به ترافيك بيشتر  مسألهشود. و اين ميها افزايش تعداد دارندگاه استفاده از بزرگراهسبب 

  شود.تر منجر ميهاي بيشو ترافيك بيشتر نيز، به احداث بزرگراه

كند كه تفكر از حالت خطي و ساده خارج شود و ي آيندگان، همچنين كمك ميچرخه
كند كه افراد به درآيد. اين روش كمك مي 57و پيچيده 56، نهادينه55گراصورت شبكهبه

ها دست يابند. با وجود اين، بر اين نكته ديدگاهي روشن در زمينه وقايع و ارتباط ميان آن
افتند بلكه معموالً در يك دست آمده همه با هم اتفاق نميد دارد كه نتايج بهنيز تاكي

  شوند.فرايند تكاملي و با تاثير متقابل بر يكديگر واقع مي

شود. مثالً هرچه تعداد به نقاط ضعف آن تبديل مي چرخة آيندهگاهي اوقات نقاط قوت 
يابد. همچنين، ممكن است زايش مييادتر شود، پيچيدگي چرخه نيز افها و تاثيرات زدايره

آژانس امنيت  هچرخة آيندبه تاثيرات متناقضي برسيم. مثًال در  چرخة آيندهكه با روش 
بود، درحالي  »كنترل بيشتر«ه در سمت چپ چرخ ) يكي از نتايج دومي11– 4ملي (شكل 

ز ادو اثر خوريم. اين بر مي »متركنترل ك«و در سمت راست به كه در همان نتايج دومي 
توان از توانايي آشكارسازي تعارضات اند. در چنين حالتي مياي توليد شدهنتايج جداگانه

  به عنوان يكي از نقاط قوت اين روش نام برد.

هاي زودهنگام است. گاهي اوقات دستيابي به قضاوت چرخة آيندهاز جمله نقاط ضعف 
گاه اثري بدون  شوند. ورد نميخه وامانند و در چرتاثيرات مهم احتمالي از نظر دور مي

شود. و گيرد و برجسته ميآيندگان جاي مي ةكه اهميت زيادي داشته باشد در چرخاين
  ذيرد.پبه اين ترتيب، قضاوت زودهنگام صورت مي

آينده باشد  ياي براي تفكر دربارهبايد پايه چرخة آيندهبا توجه به اينكه خروجي يك 
منظم رسم نشود،  چرخة آيندهمند و دقيق رسم شود. اگر رت نظامصوبايد به چرخة آينده

 

55 Network - Oriented 

56 Organic 

57 Complex -Thinking 



  نولوژينگاري تكآينده  218

باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

توان از رسم دواير مسلماً استفاده از آن بسيار مشكل خواهد بود. براي حل اين مشكل، مي
هم مركز استفاده كرد. همچنين، استفاده از خطوط تكي، دوتايي و سه تايي نيز مناسب 

  رسد.به نظر مي

  هاي ديگرتركيب با روش
اندهي اثرات ضمن مشخص كردن فرايندها و وقايع آينده، به تعيين و سازم خة آيندهچر

تواند بر دقت تحليل كند و ميو فهم بهتر فرايند كمك مي و سومي و نتايج ابتدايي دومي
تواند براي تحليل اجزاي كليدي يك سيستم قبل از مي چرخة آيندهاثر فرايند بيفزايد. 

تواند روابط بين اجزاي حلقه بازخور و اجزاي ار رود. مثالً ميكتشخيص مدل سيستم به
  جديد سيستم را تعيين كند.

افزايش  چرخة آيندهاز طريق رسم  58آينده رويكردهاي شهودي آميزهاي نبوغبينيپيش
بخشد و به يابد. به اين ترتيب كه اين روش فكرهاي ظاهراً تصادفي  را سامان ميمي

ها بر ل آنآزادانه بينديشد، و اثرات ساير اتفاقات و نيز تاثير متقاب دهد كهذهن اجازه مي
  يكديگر را تشخيص دهد.

عنوان راهي براي ارزيابي هاي راهبرديك بهريزيتواند در برنامههمچنين مي چرخة آينده
ريزي راهبرديك جمعي متعلق به شركت تاثيرات راهبردها استفاده شود. مراحل برنامه

اند، ) بهره جسته3در آن از روش چرخ آينده به عنوان راهي براي ارزيابي گام ( كه 59ديبولد
  به ترتيب زير است:

  60پيمايش محيط .1
  61تعيين نيروهاي اصلي .2

 

58 Intutice Approach 

59 Deibold 

60 Scan The Enviroment 

61 Indentify Major Forces 



  

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  62ارزيابي اثرات .3
  توسعه راهبردها .4
  63پايش .5

  هاي جديد اين روشمدل
را در  وسيعي از اثرات يتواند ردهنمي چرخة آيندهكه معتقد بود نسخه اصلي  64آقاي گلن
 70ي دوم از اواخر دهه ها تهيه كند، نسخه دوم اين روش را ارائه داد. نسخهتمام حوزه

هاي ميالدي در سطح بسيار محدودي مورد استفاده قرار گرفت. در نسخه اصلي از چرخه
وسيعي  يكنندگان، ردهآيندگان هيچ سازوكاري تعبيه نشده بود كه از طريق آن استفاده

دارند كه مفاهيم ي و مطلوب را دريافت كنند. مثالً بيشتر اقتصاددانان عالقهاز نتايج حقيق
اند. همچنين، مفاهيم فرهنگي يا توجهاقتصادي را در نظر بگيرند و به مفاهيم فناوري بي

ي دوم، اثرات را نسبت به گيرند. نسخهها را نيز زياد در نظر نميمحيطي وقايع و فرايند
  گيرد.هاي مختلف داوري شده در نظر مياي از زمينهشده از پيش تعيين ةمجموع

ور، فهرستي از سازي اقتصاد در يك كشبا موضوع يكپارچه چرخة آيندهمثالً براي اجراي 
ها ممكن است كه سياسي، شود. اين زمينههاي مهم و تاثيرگذار در اقتصاد تهيه ميزمينه

هاي و يا عرصهومي ، رفاه عم، فني، آموزشيفرهنگي، محيطي، روانشناسي علمي
شوند بايد همسو با هدف تحليل باشند. هاي خاصي كه استفاده مياقتصادي باشد. زمينه

  نسخه دوم به اين شكل خواهد بود: چرخة آيندهطرح يك 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازي اقتصاد آفريقانسخه دوم چرخة آينده درباره يكپارچه -11-6شكل 

عالوه بر روابط متقابل كنوني و اثرات آينده، اثرات گذشته  يندهچرخة آسوم  يدر نسخه
كنند. اين رويكرد، را كه باعث اثر فعلي شده است نيز، در يك شكل مخروطي ارائه مي

هاي سازد كه نتايج و ارتباطاتي كه الزاماً در نسخهاين مزيت را دارد كه فضايي مهيا مي
از مردم خواهان بحث درباره چگونگي  گنجيدند، نمايان شوند. بعضينمي 2و  1

هستند و برخي  آن مند به صحبت درباره اثرات كنونيگيري يك فرايند و عالقهشكل
نيز، به درك تاثير بين عوامل بر وقايع آينده عالقه دارند. نسخه سوم پيچيدگي بيشتري 

ي تفكر درباره فرايند تواند بيشتر نيازهاي ضروردارد و به زمان زيادتر نيز نياز دارد، اما مي
  يا واقعه را در خود بگنجاند.

هاي هاي فرايندكنند. يكي از گروهرا سه تيم مجزا پيگيري مي 3يك چرخة آينده نسخه 
كند، گروه دوم درباره اثرات موقت جاري و گروه سوم در كليدي گذشته را بررسي مي

بندي نتايج تحقيقات يت، جمعكند. در نهازمينه نتايج و اثرات مربوط به آينده كار مي
آيد. متاسفانه، رسم چنين مخروط انجام شده در يك چرخة آيندة نسخه سوم گرد هم مي



  

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

بعدي بر روي صفحات دوبعدي كاغذ مشكل است. بهتر آن است كه با كامپيوتر و سه
توان از ها را داشته باشد. همچنين ميافزاري كار شود كه امكانات گرداندن بيضينرم
  استفاده كرد. 1افزارهاي هايپرتكستمنر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چرخة آيندهاي از نسخه سوم نمونه -11-7شكل 
  
  

 

1 .Hypertext ا نشان ركند و در صورت نياز كاربر آن هايي پنهان ميافزاري كه اطالعات را پشت عبارت، نرم
  دهد.مي

روند يا واقعه

 نتايج آينده

 اثرات فعلي

 عوامل گذشته


