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 جستارگشایی

بسياری از آنهاا  ای با مشمالت جدی مواجه بوده است که  نظا  توسعه منطقه ،اخيرهای  در ساا

محلاي و عاد  قطعيات    هاای   اقتصادی، تنوع ساازمان  - يندهای اجتماعيامرتبط با پيچيدگي فر

محيطي در تحاوتت  های  ، عد  قطعيتيدیروند کلاست. در ميان اي  سه ريای  برنامهآينده در 

موجود  ای توسعه منطقهريای  برنامهنظا   و ضعفبرخوردار است ای  ويژه آينده مناق  از اهميت

پژوهاي در نظاا     آيناده های  برانگيا بوده و عد  توجه به مباني و روش در کشور از مباحث چالش

نمتاه قابال    در نظر گرفته دده اسات. ريای  برنامهکشور از عوامل عمده ضعف نظا   ريای برنامه

ا نظاا  يا  توان  و نمي بوده توجه اي  است که الگوی توسعه هر منطقه صرفاً مخصوص آن منطقه

ای  منطقاه ريای  برنامهدر قالب  آنچهلذا  .ديگر پياده کرد ييدرجارا عيناً ای  الگوی توسعه منطقه

رياای   برناماه و اباارهاای ناوي  در    ها ، نظا ها يندها، روشادناخت فر ،بايد مورد توجه قرار گيرد

 .استای  منطقه

هساتند و   گاذاری  ياسات سهاای مهام در    لفاه ؤهاای نهاادی و حممراناي از م    وجود ظرفيت

هاايي بارای    ر ادماا حممراني چندتيه موجب ايجاد ظرفيتديگای و  راهبردهای توسعه منطقه

 داود  مي مطرح که یا مسئله .(4: 2016، دوند )هريچ همماری و دستيابي به اهداف مشترک مي

در اياران  ای  منطقاه  توساعه رياای   برناماه  به تواند مي چگونه راهبردی نگاری آينده که است اي 

 ايا   اصالي  هادف  داود   و جايگاه آن در نظا  حممراني ايران چگونه پيشانهاد ماي   کمک کند

حممراناي   نظاا   در راهباردی  نگااری  آيناده  برای تبياي  جايگااه   يمپارچه الگوی ارا ه ،پژوهش

 .استجمهوری اسالمي ايران 

و ای  منطقاه نگااری   آينده جايگاهتبيي   بر عالوه ،پژوهش اي  در دده ارا ه الگوی از استفاده

 باا  مارتبط  درونادادهای  ي تامم  بارای  که رسد مي به نظر ،ارتبا  آن با ساير نهادهای حممراني

 گاذاری  ياسات س و گياری  يمتصام  فرايندهای درنگاری  آينده نقش خصوص در راهبردی مباحث

 ميااان  باه  تاوان  ماي  رانگااری   آيناده  نقاش  ،حااا  ايا   باا . اسات  اهميت حا ا نياکشور  توسعه

 ساودمند  اباااری  عنوان به آن از و دانست مرتبطحممراني  نظا  کلهای  پيشرفت بهای  گسترده

 .دکر استفادهای  منطقه توسعهريای  برنامه نظا  قراحي در مممل پشتيباني جهت در

 پژوهش . مفاهیم و مبانی نظری1

 جمهاوری  حممراناي  نظاا   در راهبردینگاری  آينده جايگاه تبيي  هک پژوهش فهد به توجه با

 اصالي  مفااهيم  از برخاي  اداماه  در. ياباد  ماي  اهميت همربوق ادبيات بررسي، تاس ايران اسالمي

 .دود مي هارا  رحاض پژوهش
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 پژوهی آینده. 1-1

های متداوا  داند که از اي  نظر با تما  دانش مي يانبن ارزش يپژوهي را دانش آينده پِنتي ماتسما

پژوهاي   . آيناده ( (Malaska, 2003:13متفاوت است -تفاوت هستند ها بي که نسبت به ارزش -ديگر

کند. اي  داناش   مطلو  خود را تصوير مي  های گوناگون را در نظر گرفته و کنشگرانه آينده بديل

های متفاوت، به مطالعاه و   کند تا با آدمارکردن دورنماهای ممم  و پيامدهای تصميم مي تالش

پژوهي يک حوزه دانشي اسات،   کند که آينده کيد ميمها بپردازد. ماتسما ت ها و رويه ارزش ارتقای

زيرا هادف پژوهشاي آن    ؛تر است های عادی گسترده با اي  تفاوت که قلمرو پژوهش آن از دانش

زني اساتوار اسات. ايا  هادف پژوهشاي متفااوت        تجربي ملموس نبوده و ذاتاً بر گمانه صورت به

مانندی دده است کاه آن را از تماا  اصاوا و     دناسي بي پژوهي به دانش آينده فت يا سوقسبب 

 . ((Malaska, 2003:13کند  های ديگر متمايا مي های دانش روش

فناوری نار    از زبان انگليسي است. اي  علم/ Futures Studiesپژوهي بازگردان اصطالح  آينده

وجاود نهااد     امريما(، به عرصاه  متحده ياتتا) 1درن در ميانه سده بيستم ميالدی و در انديشمده

نگااری، ريشاه در هماي      پژوهاي و آيناده   تري  تفاوت آيناده  (. دايد مهم14: 1388، زاده عالي)

جاپاذيرتري  بخاش فعاليات     ها و اباارها جاباه  زيرا روش ؛دادته بادد مرزوبو تفاوت خاستگاه و 

پژوهاي،   اباار ياا فرايناد توساط متخصان آيناده      تفاوتي ندارد که يکلذا پژوهانه هستند.  آينده

کاربسات ايا  ابااار، باا      ؛ چرا کاه نگاری راهبردی توصيه يا ابداع دده بادد نگاری يا آينده آينده

پاژوه مجااز و مفياد اسات. تماا  فراينادهای        توجه باه مقتضايات باومي آن، بارای هار آيناده      

 اند. ها بنا دده ها بر ارزش ا  تصميمو تم انجامند گيری و اقدا  مي پژوهانه به تصميم آينده

 نگاری آینده. 1-2

 از زباان انگليساي اسات. واژه    Foresightاز زبان فرانسه و  Prospective نگاری بازگردان واژه آينده

Foresight  هاا و   انادازی دانشامده   راه برای مطالباه  2،ولا جي اچتوسط  1932ساا در بار  نخستي

در اينجاا   (.Kuosa, 2011)پخش دد  3سي بي تلويايوني بي از دبمه نگاری، پرورش استادان آينده

اماا   ،کناد  هاای عمليااتي تاالش ماي     هاای آتاي و گايناه    نگاری برای آدمارکردن احتماا آينده

مايالدی،   1960 بار اواخر دهاه  برای نخستي  (UNIDO, 2010: 15)نگاری، با تعريف يونيدو  آينده

رياای   فناوری پديد آمده است. آن زمان کشاور ژاپا  برناماه    بيني پيش در کشور ژاپ  و بر پايه

 سااله  ساي بيني  ای روش دلفي و پيش بيني فناوری را آغاز کرد که به اجرای دومرحله برای پيش

                                                                                                                                                       
1. RAND 

2. H. G. Wells 

3. BBC Broadcast 
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نگااری دساتخوش    هاای آيناده   علم و فناوری انجاميد. از آن زمان تاکنون، تعاريف و روش آينده

 اند. تغييرهای قابل توجهي دده

هاا   کند که از روش معرفي مي کاربرد هم را دو واژه 4نگاری فناوری نگاری و آينده آينده يونيدو

 ,UNIDO) فنااوری اسات   هاا در حاوزه   اي  روش برند، اما کاربرد عمده و مفاهيم مشابه بهره مي

تمياه   6لاوک جورجياو  و  5ب  ماارتي  های  نگاری به انديشه . يونيدو برای تعريف آينده(15 :2010

 کند. مي

نگااری تحقيقاات    آيناده »گوياد:   ماي  7نگاری تحقيقات ( در توصيف آينده1995ب  مارتي  )

 باا بلندمدت علم، فناوری، اقتصاد و جامعاه اسات،    نگاه به آينده منظور بهمند  فرايند تالدي نظا 

های عا  نوظهوری که ممما  اسات باه بيشاتري       دناسايي تحقيقات راهبردی و فناوری هدف

گونه معرفي  نگاری را اي  ( نيا آينده1996لوک جورجيو ) .«مناف  اقتصادی و اجتماعي بينجامند

های علمي و فناورانه که  مند برای تشخين و ارزيابي آن دسته از پيشرفت ابااری نظا »کند:  مي

 .«ثير بسياری دادته بادندمتوانند بر رقابت صنعتي، توليد ثروت و کيفيت زندگي ت مي

فرايناد  »خواناد:   ماي  نگااری  آيناده را منعطف و متوجه به عناصر کليدی  8رپرها  دو نگاهيوني

کاه   گيارد  يدر برما و را تگا ساازی، مشااوره و گف   های پياپي بازتا  آزاد، دابمه  نگاری دوره آينده

 باه دنبااا  و  در پاي دارد اندازهای آينده و مالميت مشاترک راهبردهاا را    پاتيش مشترک چشم

های بلندمدتي است که از قري  فشار علم، فنااوری و ناوآوری بار جامعاه      برداری از فرصت بهره

دود. اي  يک فرايند برای کشف فضای مشترک تفمر باز در مورد آيناده و رسساتنگاهي    ايجاد مي

 .«برای رويمردهای راهبردی است

 نهاد. باه عقياده    بنا ماي  9گاستون برگرنگاری را بر نگرش  دريافت خود از آينده ميشل گوده

بيني، تحليل مودمافانه، انديشيدن به نوع بشار و   دورنگری و گسترده»نگاری نيازمند  برگر آينده

 ,Godet & Durance)افااياد  نگاری مي است. گوده سه ويژگي تمميلي را به آينده« پذيری مخاقره

.2011: 10)  

 ؛های مرسو  برای گذر از انديشه :متفاوت ديدن -

 ؛آنهايي که به کار مربو  هستند برای اقمينان از حضور همه :ه جمعينگا -

                                                                                                                                                       
4. Technology Foresight 

5 Ben Martin 

6. Luke Georghiou 

7. Research Foresight 

8. Harper 

9. Guston Berger 
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هاای   باا هادف کااهش گسايختگي     :ها با بيشتري  دقت و مشارکت ممما   کاربست روش -

 .متداوا در فرايندهای گروهي

کنااد:  تعريااف مااي گونااه ياا انگاااری را دارای سااه مقطاا  و  فراينااد آينااده آورياال هورتااون

داد. هار   نگااری و بارون   آوری، آيناده  ناد از: داده متمايا دارد کاه عبارت  ی[ سه مقط نگار آينده»]

 هاا زنجياره   گوناه کاه خروجاي    کند، هماان  مقط  ارزدي فراتر از ارزش مقط  پيشي  توليد مي

دهناد.   درايات و فرزانگاي ساوق ماي     درنهايات و  ارزدي اقالعات را از اقالعات صرف به ادراک

 يتاوجه  قابال زمااني   يرتمخدود که با  اياني فرايند آدمار ميهای پ اگرچه اي  ارزش فقط در گا 

تار از مقطا  پيشاي      تار و کيفاي   گيرتر، انتااعاي  همراه است. هر مقط  همچني  ددوارتر، زمان

هاايي بسايار    هورتون ايا  فرايناد را سابب پديدآمادن تصاميم      (Horton, 1999: 6-8).« دود مي

 داند. متفاوت با نبودِ فرايند مي

: کناد  ماي  چناي  تعرياف  نگااری را   از آيناده  فاورِن ای  نگااری منطقاه   عملي آينده راهنمای

سااز و معطاوف باه آيناده، در افا        مناد، گاردآور اقالعاات نگارش     نگاری فرايندی نظا  آينده»

پيوساته را هادف    هم به برنده های پيش های امروز و اقدا  است که تصميم بلندمدتمدت يا  ميان

هاای دانشاي تحليال     حاوزه  دده در توساعه  ی از همگرايي روندهای نهاننگار گرفته است. آينده

 (Foren, 2001). «پژوهي پديد آمده است ی و آيندهريای راهبرد سياست، برنامه

پژوهاي   ای آيناده  نگاری را يماي از مفااهيم پاياه    گيری از مناب  گوناگون، آينده با بهره پدرا 

هاای اجتمااعي معطاوف باه      ايندی مبتني بر گفتماننگاری فر آينده»کند:  بردمرده و اظهار مي

ذينفعاان ياک    های مختلف و نمايندگان هماه  های زيادی از خبرگان ردته آينده، با حضور گروه

نگااری   آيناده  . نتيجهاست و بلندمدت از آينده جانبه همه یاندازها چشمخل   منظور بهموضوع و 

افاراد و   نگااری مشاارکت گساترده    آيناده  دهاد. در  ريای راهبردی را تشاميل ماي   مبنای برنامه

داود آيناده از منظرهاای گونااگون      سابب ماي   کاه  آنبار   ها در فرايند انجا  آن، عاالوه  سازمان

بررسي دده و راهمارهای معماری آينده ارا ه داود، انگيااه    غيرهاجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و 

کناد. اماروزه    سيعي ايجااد ماي  مطلو  را در سطح و بخشيدن به آينده و باور عمومي برای دمل

 هااا در حااوزه ساااتری دولاات نگاااری داخصااي از ماارد  مياااان مشااارکت گسااترده در آينااده 

 (.48: 1390)پدرا ،  «رود گذاری عمومي به دمار مي سياست

 ای راهبردی منطقهنگاری  آینده .1-3

از تفمار   یا اخهدا  یراهبرد ینگار ندهيآ» :گويد مي یراهبردنگاری  آينده مفهو   ييکوسا در تب

  يا در ا يبازرگاان  تيريو ماد  ينظاام  ،ياسا يعلو  سهای  است که از زمان وجود ردته یراهبرد
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 ديا داناش و اقالعاات موجاود بار تول     بر يهتمبا  یراهبرد ینگار ندهي. آرفته استها به کار  ردته

 (Kuosa, 2011: 24). «است مرکامت ليبد یممم  و راهبردهاهای  ندهيمربو  به آهای  ليتحل

بنادی مينتابارب بارای اماور      رياای، دساته   نگاری در برنامه کوسا برای تعيي  جايگاه آينده

ريای راهبردی )دارای  برنامه دود. مينتابرب امور راهبردی را به دو دسته راهبردی را يادآور مي

ويماردی  گرا برای پيشبرد اهداف( و تفمر راهبردی )باا ر  رويمرد تحليلي، منطقي، قياسي و عمل

، برای عبور از مرزهای تفمار منطقاي و خطاي( تقسايم کارده      وخطا آزموندهودی، خالق و پر 

ريای راهبردی به تفمر راهبردی و خالقيت غيرخطي  نگاری نياز برنامه آينده ،است. بر اي  اساس

اما اي  سودمندی که کوسا يادآور دده است باه معناای محدوددادن نقاش      ،کند را برقرف مي

پژوهي( نيا از  نگاری )آينده زيرا آينده ؛نگاری به جا ي مقدماتي از مديريت راهبردی نيست آينده

انجاماد. بارای    ها و اباارهايي )اختصاصي( برخوردار است که به توصيه، تجويا و اقادا  ماي   روش

 گاذاری،  های برتر را برای سرمايه های کليدی اداره کرد که گاينه توان به روش فناوری نمونه مي

 کند. بندی مي اولويت

نگااری،   مردماي در فرايناد آيناده    يافته ويژه بر مشارکت ساخت يدتمکاي  ديدگاه نيا ضم  

باه دليال عاد      کناد.  ريای راهبردی را آدمار مي سازی و برنامه پيوند ذاتي اي  فرايند با تصميم

محلاي و ملاي    های حمومت متعدد و سياست ينفعانذ، گيری يمتصمقطعيت بات، عد  تمرکا در 

بارای منااق  اماری    نگاری  آينده راهبردی وهای  ای استفاده از روش انداز منطقه و وسعت چشم

 قالاب  در پژوهاي  آيناده  ملاي،  ساطح  در اماروزه  .(Godet & Durance, 2011: 77)ضروری هسات  

 تفمار  توساعه  بارای  کشاورها  از بساياری . اسات  يافتاه  تبلاور  راهبردی نگاری آينده های فعاليت

 مورد را راهبردی نگاری آينده خود، گذاری سياست و گيری تصميم فرايندهای ارتقای و راهبردی

 يساطح ای  منطقاه رياای   برناماه . اند داده انجا  حوزه اي  در يقابل های فعاليت و داده قرار توجه

کند.  مي جاديا گريمديدو سطح را با   يا ياست که اممان هماهنگ يو محل يملريای  برنامه  يب

د و داو   ماي  محساو  رياای   برناماه در علاو    ديا نگارش جد  کيا ای  منطقهريای  برنامه مرديرو

و  يهمااهنگ  یبارا ست کاه  ا يدامل مجموعه اقداماتای  منطقهريای  برنامهنظا   سازی يمپارچه

 باات يو ترت تيا اسامان جمع  يمشا  خط  ،يسرزم یبردار بهرهناظر بر نحوه  ماتيتصم یهمساز

بار   گاذار تمثيررياای   برناماه  ياصال های  انيدر اغلب جر اجتماعي -یه اقتصادتوسع يده سازمان

و  هاا  و قرح اجتماعي -یتوسعه اقتصاد مدت يانمهای  برنامه  ،يسرزم شيدده، آما مقوتت ذکر

 توسعه ضرورت دادته بادد. های  برنامه

کند و تفاوت عماده   مي معموا تبعيتنگاری  آينده ای از قواني  مشابه در منطقه نگاری يندهآ

 در اي  است که موضوع اي  نوع مربو  به يک ناحيه جغرافيايي مثل ياک داهر ياا اساتان     هاآن
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 Godet) دهد ها و مسا لي که ذينفعان يک منطقه با آن مواجه هستند، پاسخ مي و به چالش است

& Durance, 2011: 76)نيروهاای  ای، توجاه باه    ملاي و منطقاه  نگااری   آيناده  . تفاوت اصلي ميان

ثرتر ؤای ما  رويمرد اکتشافي و خردگارا در ساطح منطقاه    ،اثرگذار و سياسي است. بر اي  اساس

تر انجا  دود، امماان تحقا  آيناده     بوده و هر چه تبيي  نيروهای اثرگذار در سطح منطقه دقي 

 يابد. مطلو  افاايش مي

های يک منطقه در  هست که موجب درک پويايي یفرد منحصربهای اباار  ری منطقهانگ آينده

ددن و استقالا در تصميمات  ای موجب غيرمتمرکا فااينده صورت بهدود و  کالن ملي مي بافتار

داود   ای اباار قدرتمندی اسات کاه موجاب ماي     منطقهنگاری  آينده دود. همچني  ای مي منطقه

نتااي  مطلاوبي در تحقا  توساعه     ذينفعان منطقه در مباحثه راهبردی مشارکت دادته بادند و 

 ای دارد. های منطقه اقتصادی و اثربخشي سياست

 . حکمرانی1-4

د و باه معناای   دو مشت  مي kubernaoاز فعل يوناني  دناسي يشهراز لحاظ  10اصطالح حممراني

نظا  حممراني اممان راهبری و هدايت يک کشاور، ساازمان ياا    است.  «کردن راهبری و هدايت»

د که انتظاارات را تعرياف   دو آورد؛ همچني  حممراني به تصميماتي اقالق مي فراهم مينهاد را 

 .(Godet & Neuwirth, 2014: 544)دهد  مي ييد قرارمکند، قدرت را تفويض و عملمرد را مورد ت مي

و گرديده د که از قري  آنها تصميمات اتخاذ دو حممراني به فرايندها و نهادهايي اقالق مي

حممراني عبارت اسات از اعمااا اقتادار     .(Grindle, 2010: 2)د دو يک کشور اعماا مي اقتدار در

 ساازوکارها،  داامل  و ساطوح  تماامي  در جامعاه  امور اداره منظور به اجرايياقتصادی، سياسي و 

 دارند، مي اظهار را خود مناف  ها گروه و دهروندان آنها، ي از قر که ددو مي نهادهايي و فرايندها

 را خاود  اختالفاات  و نمايناد  ماي  عملاي  را خاود  تعهادات  کنند، مي اعماا را خود قانوني حقوق

 از اقتادار  اعمااا  از است عبارت حممراني اي ، بر افاون. (UNIDO, 2010: 12) کنند مي وفصل حل

 :بر است مشتمل و عمومي رفاه راستای در يررسميغ و رسمي نهادهای و ها سنت قري 

 یهاا  سياسات  اجرای و تدوي  ظرفيت( 2 ؛ها حمومت جايگايني و نظارت انتخا ، فرايند( 1

 کنناده  يتهادا  ادهایانها  باه  دولات  و روندانادها  احتارا  ( 3 عماومي؛  خدمات ارا ه و مناسب

 (Kaufmann, 2003: 5).ميان آنها  اجتماعي و اقتصادی تعامالت

 قارار  استفاده مورد عمومي بخش و حمومت خصوص در بحث برایواژه حممراني  که يهنگام

 حممراني وضعيت، اي  در .است گيری يمتصم و عمومي اقتدار نهادی یها بنيان منظور گيرد، مي

 تعاامالت  سااختارمندی  چگاونگي  کاه  ددو مي عواملي ساير و بازی قواعد ،ها نظا  نهادها، دامل

                                                                                                                                                       
10. Governance 
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همچناي  در ايا     کنناد.  ماي  تعياي   را منااب   تخصين و تصميمات اتخاذ اقتصادی، و سياسي

 منطقاه  مديريت چگونگي که به استای  منطقه توسعه کليدی يمي از عوامل حممراني ،پژوهش

 . دارد ادارهای  منطقهريای  برنامه و مديريت در استفاده موردهای  رويهو 

 ای منطقه نگاری راهبردی در آینده فرانسه تجربه کشور. 1-5

اما مفهو  جديادی نيسات و    ،دود نوظهور محسو  ميای يک رويداد  منطقهنگاری  آينده اگرچه

ای در فرانساه اقادامات زياادی     منطقاه نگااری   آينده در زمينه 1975تا  1955های  در بي  ساا

 هاا باا ناا     انجا  دده که منجر به توسعه اي  حوزه در فرانسه دده است. بسياری از اي  فعاليت

 در يداناخت  روشاس کار آنها از نظار مفهاومي و   اما پايه و اس ،دناخته دده نبودندنگاری  آينده

در نگااری   آينده کاربرد .(Godet & Durance, 2011: 85)ای نهفته بود  راهبردی منطقهنگاری  آينده

باا   داروع داد.   پير ماسبا ايجاد کميسيون قراحي فرانسه توسط  1962سطح مناق  در ساا 

اکناون   دده نيسات. هام   بسياری کشورهای ديگر دناخته اندازه بهنگاری فرانسوی  حاا آينده اي 

 .فوتوريبلاو  مرکا تحليل راهبردی، داتارنگاری راهبردی فرانسه سه ستون مستحمم دارد:  آينده

نگااری   يک آژانا آينده )گروه نمايندگان مديريت و اقدامات سياسي مناق  فرانسه( 11داتار

سيا داد.  مت 1963دولتي است که در ساا  يمهن ای فرانسه با بودجه راهبردی و سياست منطقه

های اقتصادی ملي اسات و کاار انگيااش، هادايت و      ای قرح سسه بر وجوه منطقهؤتمرکا اي  م

هاای   هاای ديگار را باه عهاده دارد. داتاار برناماه       ای آژاناا  رياای منطقاه   هماهنگي امور برنامه

ترهاای اقالعااتي در بيارون    يک دابمه از دف  يسازی عظيم و متنوعي در خود دارد و حت دبمه

 گذاری خارجي را به اي  کشور جذ  کند. فرانسه توسعه داده است تا سرمايه

های مختلف در خارج از کشور و باا در نظار گارفت  توصايه خبرگاان       موريتمبعد از انجا  م

 عناوان  باه ، مديران داتار تصميم به ايجاد چارچوبي گرفتند کاه  هرمان کانپژوهي از جمله  آينده

بلندمدت و تصميمات مربو  به مديريت صحيح مناق  در ساطوح   گذاری ياستسمرجعي برای 

نا  گرفت مخفف سيستم مطالعاات   12سيساميای به کار گرفته دود. اي  نظا  که  ملي و منطقه

 زير نظر داتار در فرانسه ايجاد دد. 1968ای است که در ساا  برای مديريت منطقه

 ساازی و کاردناساي اسات کاه باا هادف ارا اه        هااد تصاميم  يک ن 13مرکا تحليل راهبردی

های اقتصادی، اجتماعي، محيطي و فرهنگي به  و اجرای سياست ايجادای در  های توصيه گاارش

کند. اي  مرکاا باه    هايي برای اصالحات اساسي دولت فراهم مي نگری دولت فعاليت کرده و پيش

                                                                                                                                                       
11. Datar 

12. SESAME 

13. Strategic Analysis Center 
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برد. ايا    مي يشپ بهکاری ساتنه  بخشي از برنامه عنوان بههايي را  مطالعات و تحليل ،ابتمار خود

دولات در   فرماان  باه دده دارد. ايا  مرکاا    های بررسي عد اروپايي پرسشمرکا توجه خاصي به بس

وزيری در پاريا دروع باه کاار کارد.     دد و زير نظر دفتر نخست ياتمس 2006مارس  6تاريخ 

در  16چارلا دوگالاه و  15ژان مونهوسط دد که ت 14ريای عمومي اي  مرکا جايگاي  دورای برنامه

، دليال  (2006) ژاک ريچاردساون اظهاارات   دده بود. بار پاياه   ياتمس 1946-1945های  ساا

سيا مرکا باور مشترک مونه و دوگالاه مبناي بار ضارورت ايا  نهااد بارای بازساازی ملات          مت

از مبادتت اقتصادی عادی در قي دش ساا گذدته بود. مرکا باه  محرو  دده از جنگ و  ويران

وزياری و در همااهنگي باا     مداو  و به هادايت مساتقيم دفتار نخسات     قور بهساا  دصتمدت 

ماديران  و ای، آماوزش، صانعت(    ريای منطقاه  وزارت بودجه، برنامه يژهو به) ها وزارتخانه ،مجلا

دولتاي مانناد مرکاا پاژوهش      مختاار  هيما ندهای فرانسه، نها ناحيه 22در  يستيدهر ز برجسته

. تعاداد کارمنادان   فعاليت کارد  های کار، توليد و خدمات ( و پيشگامان بخشCNRSعلمي ملي )

 نفر رسيد. 150مرکا در اوج خود به 

 17دومينيک دو ويلاپ  وزير  نخست فرمان بهجايگايني مرکا پيشي  با مرکا تحليل راهبردی 

نياز دارد که چابک و ناديک   او اعال  کرد که فرانسه به توان تخصصي .(Kuosa, 2011) انجا  دد

مادت و   هاای برخاساته از راهبردهاای مياان     ويژه هنگا  رويارويي باا پرساش   به اقدا  بادد و به

در جهااني باا    آنهاا زيرا  ؛درازمدت، خدمات کاراتری به بازوی اجرايي نظا  جمهوری عرضه کند

 کنند. مي های روزافاون زندگي پيچيدگي

 الملل و بخاش مشااوره و پاژوهش فوتاوريبلا     به سه بخش انتشارات، بخش بي  18فوتوريبلا

منتشار   فوتاوريبلا  ناماه  پياا  و  فوتوريبلا مجلهانتشارات فوتوريبلا دوماهنامه  .تقسيم دده است

 40داود کاه    نسخه منتشر مي هاار هشتتا  دشبا آمار و تاکنون  1975مجله از ساا  کند: مي

الملل فوتوريبلا دابمه ساازماني ياا     دود. بخش بي  درصد آن به کشورهای خارجي فرستاده مي

مرکا پژوهشي،  عنوان بهمستقل، خصوصي و غيرانتفاعي است که  الملليِ پژوهي بي  انجم  آينده

کناد. ايا  مرکاا در سااا      مجم  گفتگوی چندبخشي، مرکا آموزدي و پايگاه داده فعاليت ماي 

 پااناده فوتاوريبلا دارای   دد. بخش پژوهش و مشااوره  ياتمس 19تراند دو ژووِنِلبرتوسط  1960

نگااری، پاژوهش و    نفره از خبرگان است. اي  بخش متخصن آيناده  دويستای  کارمند و دبمه
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 & Godet) اسات  20بارخط   هاای اجتمااعي و دارای ياک پايگااه داده     تار حاوزه   مشاوره در بيش

Durance, 2011: 88). 

 نگاری راهبردی اخیر در فرانسه های آینده برخی برنامه -(1) نگاره شماره

 نام برنامه
منطقه 
 اجرا

سال 
 اجرا

 مجری برنامه
سطح 
 اجرا

افق 
 زمانی

 2020 ای منطقه 21سيراد 2011 آلترا 2020مايوت روستايي 

 2021 ای منطقه آلپ -رون دورای منطقه 2009 آلپ -رون 2021آلپ  -رون

 2039 ای منطقه 22سيسر 2009 آکيتاي  آکيتاي  2039اف  
 2030 ای منطقه 23مدف 2010 آردنه 2030آردنه 

 2040 ای منطقه دورای منطقه کنته 2015 کنته کنته 2040 انداز چشم

ضروری برای درک تغييرات آينده و حااا  ای  مسئله بهای  منطقهنگاری  آينده امروزه رويمرد

فرانسه تبديل دده اسات و در دهاه گذداته در ماديريت راهباردی       يژهو به ،در کشورهای اروپا

ايا  هناوز    بااوجود هاای محلاي نقاش مهماي داداته اسات.        مناق  و تجديد ساختار حمومت

ای  منطقاه نگاری  آينده مدی برای اجرایاثر و کارؤدناختي م های معرفتي و ملاومات روش بنيان

 هاای نظاری   ا و مراکا پژوهشي در مورد جنباه ه ارا ه نشده است. اي  در حالي است که دانشگاه

در جامعه در حاا انجا  است که  دماری يبهای کاربردی  فعاا هستند، ولي فعاليتنگاری  آينده

مبتناي بار ساناريو     يدناس روشهای علمي قابل اتمايي برخوردار نيستند و اکثر آنها از  از بنيان

ای مفياد هساتند، اماا هميشاه ابااار       منطقاه ی نگار آينده سناريوها در اگرچهکنند.  مي استفاده

و ساناريو  نگاری  آينده توان دوند و نمي ای محسو  نمي منطقهنگاری  آينده ضروری در هر پروژه

مفياد  نگااری   آيناده  را مترادف دانست. سناريوها بايد محتمل، مرتبط و منسجم بادند تاا بارای  

 از فرايند گروهاي مساير قاوتني را قاي     بادند. ايجاد سناريوهای مطلو  و هنجاری با استفاده

کند تا به اهداف جمعي دست يابد و همي  فرايند اهميت بيشتری نسبت به هادف و نتيجاه    مي

 دارد.

 پژوهش یشناس روش .2

نظاا  حممراناي   در  ای منطقاه نگااری   آيناده  نهاادی  گااه يجا  ياي توجه به هدف مقاله که تب با

دده اسات. پاژوهش    دهيبرای آن برگا يکم -يفيک  ياست، روش تحق جمهوری اسالمي ايران

 ليا و تحل يبررسا تحقي  کيفي به  در بخش نخست، با روشاست.  يحاضر دارای دو بخش اصل

                                                                                                                                                       
20. Online 

21. CIRAD 

22. CESER 
23. Medef 
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 یسااختار  یسااز  مادا  یبار مبناا   الگاو   يتدو ،دو  پرداخته دده است. در بخش ینظر يمبان

 است. دده  يلتحلو   ييتب ،یريتفس

را خبرگاان    يتحق  يجامعه آماری ااست و  دده انجا در ايران  1395اي  تحقي  در ساا 

گاا ، روش    يا در ا يریگ نمونه روش دهند وای تشميل مي و توسعه منطقه پژوهي يندهآا با آدن

هاا   و دااخن  ارهاا يمع  يا دادن باه ا  برای پوداش  يهدفمند است. خبرگان مختلف يریگ نمونه

ی هاا  تماا  دااخن   ،نفار  14مشخن دد که باا مجموعاه خبرگاان     يتدرنهاددند که  يبررس

 رد کنناده  دارکت  تهيدود. تز  به ذکر است تعداد اعضای کم مي پودش داده يفيو ک يتخصص

که  يقاتيبر روی تحق يدده است، بررس شنهادينفر پ 14تا  4  يب ریيسازی ساختاری تفس الگو

)عيوضاي   دکن مي دييمامر را ت  ي، ااند کرده  را انتخا ریيسازی ساختاری تفس الگو يدناس روش

 آمده دست هب اقالعات و بوده پرسشنامه و مصاحبه ها داده یآور اباار جم (. 2: 1392و کشاورز، 

 یسااز  الگاو اناد.   داده  ليا تحل( ISM) ریيساختاری تفس یساز الگو ف  از استفاده با خبرگان از

ی اقتصاادی و  هاا  ساتم يس ياژه و باه ، هاا  ساتم يس قراحاي  هاای  از روش يمي ریيساختاری تفس

 انهيرا ات،ياضياز ر ریيگ است که با بهره مردیيرو ری،يسساختاری تف یساز الگواست.  ياجتماع

 یسااز  الگاو  .پاردازد  ماي  دهيا چيی باارب و پ هاا  ساتم يس يمشارکت متخصصان، به قراح ايو ن

 هاا را قاادر   افاراد و گاروه   فا    يا و توسعه داده دد. ا يمعرف لديتوسط وارف ریيساختاری تفس

 ،یريا گ ميتصام  دهيا چيپ تيا موقع کيعناصر را در  ادیيتعداد ز  يب دهيچيسازد که روابط پ مي

خاو    مشااهده  قابال هاای   الگورا به  ردفافيو غ وستهيناپ يذهنهای  الگو ،ف   ي. اکنند ميترس

دادن باه   و جهات  دنيبخش ابااری برای نظم عنوان بهتواند  مي ف   يکند. ا مي ليتبد دده يفتعر

 .(1392)عيوضي و کشاورز،  عمل کند رهايمتغ  يروابط ب يدگيچيپ

مختلف يک سيستم را بر اسااس ياک   های  لفهؤسازی ساختاری تفسيری عناصر و م الگو ف 

تادوي  الگاوی   هاای   در ادامه گا  در يک نظم منطقي، به تصوير کشيده است. دده يفتعررابطه 

 :است زيريندی به درح انظا  فر

 ؛سيستم فرايندی دهنده يلتشمدناسايي و تعريف اجاای . 1

 ؛(و تمخر، تقد  یمعنادار) تعيي  رابطه بي  اجاای سيستم. 2

 ؛تبيي  تعامل بي  اجاای سيستم توسط خبرگان. 3

و سااختار   هاا که حاوی اقالعات تز  در مورد اجاا، روابط مياان آن  تعيي  ماتريا مجاور. 4

  نموداری سيستم؛

 ؛محاسبه ماتريا دسترسي بر مبنای نظريه اويلر. 5
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سازی نقاش هار ياک از     افرازبندی سيستم فرايندی به سطوح مختلف، در راستای دفاف. 6

 (.90-97: 1390حسيني و همماران، )خداد اهو تعامل قرفي  آن دهنده يلتشماجاای 

 پژوهشهای  یافته .3

عناصار و   نخسات در مرحلاه   کاه  است تفسيری -ساختاری یساز الگو اساس بر حاصل یها يافته

 ،حممراناي  گونااگون  ینهادهاا  نقاش   مطالعاه  از پا استخراج ددند.دناسايي و مؤثر  نهادهای

( یهاا )سااختار  اتيجا  انيب اگرچه. دست يافت گريمدي با آنها تعامل  نحوه جايگاه و به توان يم

دهاا در حااا حاضار    و برخاي از نها  اسات  يکناون  پژوهش اف  از خارج ،اي  نظا  یبرا يسازمان

( 2)نگااره  به دارح   خبرگان توسط دييو تم يپا از بررس نهادها  ياتري   مهم اند. تشميل نشده

 است.

 نهادیگذار بر الگوی تأثیرشناسایی و تعریف عوامل  -(2نگاره شماره )
 ايراني پيشرفت -مرکا الگوی اسالمي 1

 کشورريای  برنامهو  تيريسازمان مد 2

 مجلا دورای اسالمي 3

 مجم  تشخين مصلحت نظا  4

 راهبردی نگاری آينده ملي مرکا 5

 باني توسعه منطقه ديده دبمه ارگانيک 6
 راهبردی منطقهنگاری  آينده مرکا 7

 اجرايي استانهای  استانداری و دستگاه 8

 (غيره و خصوصي بخش ،نهاد مرد های  سازمان) بازيگران ساير 9

 نهاد رهبری 10

وسايله   هبا  کاه  اناد  داده  استخراج نهاد ده سرانجا  ،نهادهای مختلفبررسي و تحليل  از بعد

 خبرگاان  نقاش . دده اسات  مشخن را آنها منطقي خرمت و تقد  و نيازی يشپ روابط پرسشنامه

نگااره   در هاا  پرسشانامه   يآمده از ا دست . روابط بهاست خرمت و تقد  و نيازی يشپ روابط تعيي 

 نشان داده دده است. (3)

 ماتریس خودتعاملی ساختاری -(3نگاره شماره )
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 X X A V O O O O A V 

2  X A V O O O O O V 

3   X V X A O O A V 

4    X A O A A A O 

5     X A O A A V 

6      X V V V O 

7       X X X V 
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8        X X V 

9         X V 

10          X 

بر  کيبه اعداد صفر و ی ساختار يخودتعامليا نمادهای روابط ماتر ليمرحله با تبد  يدر ا

سازگاری  ديگا ، با  ي. در ايافتدست به ماتريا دسترسي اوليه  توان مي حسب قواعد ذکردده

در کاه   داده  شانهاد يپ يی مختلفها روش ا،يکردن ماتر سازگار برای عوامل برقرار دود. يدرون

 مشااهده  (4نگااره ) تاوان در   مي حاصل را  يجهنت .است استفاده دده روش دو حاضر از   يتحق

 .  کرد

 ماتریس دسترسی نهایی -(4نگاره شماره )
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 نيااز  يشپا و مجموعه  يابيدست مجموعه رها،يمتغ تيسطح و اولو  ييدر مرحله بعد برای تع

 .مرحله است  يا  ينتا انگريب (5نگاره )دود.  مي  ييبرای هر عامل تع

 تعیین سطوح -(5نگاره شماره )

 ازین شیپمجموعه  مجموعه دستیابی متغیرها
مجموعه 
 مشترک

 سطح

1 (1،2،4،10)  (8،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1)  دو  (2،1) 

2 (1،2،4،10)  (11 ،7 ،4 ،3 ،2)  دو  (1،2) 

3 (10 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1)  (8،9 ،6،7 ،5 ،3)  سو  (3، 5) 

4 (4)  (1،2،3،4،5،6،7،8،9)  اوا (4) 

5 (10 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1)  (3،5،6،7،8،9)  سو  (3،5) 

6 (1،2،3،4،5،6،7،8،9،10)  (6)  پنجم (6) 

7 (1،2،3،4،5،7،8،9،10)  (6،7،8،9)  چهار  (7، 8، 9) 

8 (1،2،3،4،5،7،8،9،10)  (6،7،8،9)  چهار  (7، 8، 9) 

9 (1،2،3،4،5،7،8،9،10)  (6،7،8،9)  چهار  (7، 8، 9) 

10 (10)  (3،5،6،7،8،9،2،1)  اوا (10) 
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 پيشانهادی  ای منطقاه  راهباردی نگاری  آينده نهادی لگویا نمودار ياددده، تحليل اساس بر

 .است دده داده نمايش (1) دمل در نمودار اي . است ترسيم قابل

 ایران.ا.ای در نظام حکمرانی ج نگاری راهبردی منطقه آیندهنهادی  الگوی -(1)شکل 

 
 

 های کالن نظام تدوین سیاست  

 
 
 

 گزینش راهبرد

 
 
 

 راهبردیهای  ارزیابی گزینه

 
 
 
 

 ای نگاری راهبردی منطقه آینده     
 
 

 
 بانی دیده        

 

 یراهبارد  ینگار ندهيآنظا   ؛دارد يمتفاوت يحمومت ، نظا رانيا ياسالم جمهوریاز آنجا که 

 بناابراي   .باود  نخواهاد  مساان ي( متفاوت ینهاد نگادت و يده سازمان با) ها نظا  گريد با آن در

 کشاورها  گار يد باا  متفااوت  يمادل  ،ياسالم یجمهور نظا   بدنه در یراهبرد ینگار ندهيآ نديفرا

 .دد خواهد

 یالگاو . اسات  «شارفت يپ يرانا يا -ياساالم  یالگاو » ،الگو  يا یبرا يباتدست داسنيمي از ا

 الگاو   يهمچنا  و کشاور  یا برنامه اسناد تما  یبرا يباتدست سند کي شرفتيپ يرانيا -ياسالم

 الااماات   يتار  کالن ،يباتدست سند از بردن نا  محض به. دود يم محسو  یراهبرد ینگار ندهيآ

 نگاریمرکز آینده
 راهبردی منطقه

 ( 

 بانیشبکه ارگانیک دیده

 های استانداری و دستگاه
 اجرایی استان

سایر بازیگران 
های مردم نهاد، )سازمان

 ( غیره بخش خصوصی و

 مجلس شورای اسالمی
 نگاری راهبردیکمیسیون آینده

 نگاری مرکز ملی آینده
 ای راهبردی منطقه

 ایرانی پیشرفت -مرکز الگوی اسالمی
نگاری راهبردی پیشرفت گروه آینده

 مناطق

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 نهاد رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام
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هساتند کاه    الگاو مفهاومي   یهاا  چارچو   ييتع ،الاامات  يا  يآدمارتر. دوند يم آدمار الگو

 باود،  خواهاد  باتدسات   ساند  يک اي : »دوند تعيي  مي ايراني پيشرفت -ی اسالميالگو توسط

 حتا   يعن . کشور هاى گذارى سياست و کشور انداز چشم و کشور اى برنامه اسناد همه به نسبت

 باياد  دد، خواهد تدوي  آينده در کههای گوناگون  در بخش ساله ده و ساله بيست اندازهاى چشم

 -کشاور  کاالن  هااى  سياست -دد خواهد که  يها گذارى سياست دود؛ تدوي  الگو اي  اساس بر

 (1).« بگنجد الگو اي  درون در و کند پيروى الگو اي  از بايد

 یايا ر برناماه  ساند  هر یبرا که (2)است کشور پژوهانه ندهيآ سند  يتر کالن ،انداز چشم سند

 (3).«ماست ساله بيست کالن برنامه درواق  سند، اي . »ديآ يم دمار به يباتدست سند ،گريد

 ياک  ساله يستب انداز چشم: »کند يم  ييتع را مرد  و مسئوتن  همه حرکت جهت سند  يا

 در و -مقنناه   قاوه  در چه مجريه،  قوه در چه -کشور مسئوتن که است مهم و معتبر بسيار سند

 اهاداف  آن باه  و کنند تعقيب را انداز چشم سند اي  گا  به گا  اند دده موظف مختلف هاى بخش

 کشاور،  سااخت   کاه  کنم مي عرض جوانان به خصوص هب و عايا مرد  دما به م . دوند ناديک

 داراى هام  مارد   ،مارد   و مسائوتن  باي   مشترک است؛ مشترک  وظيفه يک کشور بردن پيش

 (4).«مسئوليتند

  يتار  بخاش  الهاا   ساند   يا دود، مطرح شرفتيپ يرانيا  -ياسالم یالگو  دهيا که آن از شيپ

 حقيقا   راه نقشاه  ياک  و واقعا   ساند  ياک  حقيقتاً[ انداز چشم] اي » بود؛ رانيا ملت راه  نقشه

. دارد را راه  نقشاه   يتار  کاالن  گااه يجا ايراني پيشرفت -اسالمي یالگو سند اکنون اما (5).«است

 الگاو  و اسات  متفاوت کامالً انداز چشم سند جنا با ايراني پيشرفت -ی اسالميالگو جنا البته

 .کند يم انيب را آنها یسو به حرکت و اندازها چشم ميترس يچگونگ باتتر، يسطح در

. اسات  یرهبر معظم مقا   يلهوس به آن دييمت و ذيتنف انداز، چشم سند  درباره مهم اريبس  نمته

 کلا   هاى سياست يا سند اي  که دود تصور هم نبايد. است مهم   مسئله انداز، چشم سند اي »

 از و دارد فراينادى  ياک  اينهاا  کاه  است درست ؛نه کنند؛ مي تنظيم دارند و اند نشسته کسان  را

 گيارد،  ما   تصاميم  و کند مي فمر و کار زمينه اي  در که کس  آن اما ،دود مي دروع يمجاهايي

 به توجه با که است چياهاي  اينها. است رهبرى هاى سياست ها، سياست اي  است؛ رهبرى خودِ

 کاه  کلا   هاى سياست اساس بر و است درآمده انداز چشم سند اي  و دده مالحظه جوانب  همه

 (6).«است دده اعال  دادته، وجود مدت اي  در

  ،يتدو -کشور  پژوهانه ندهيآ های يتمممور  يتر بارب از يمي مجم  تشخين مصلحت نظا 

. است دولت و مجلا از تر شيپ نظر  يا از و دارد عهده به را -زاندا چشم سند نظارت و یبازنگر

  هيا پا بر. است فعاا گريد یها ونيسيکم کنار در که دارد يپژوه ندهيآ ونيسيکم کي مجم   يا
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  مطالعاه ) یدورنماسااز  تاا  و آغااز  رصاد  و شيپاو  از مجم  مشارکت  يکمتر اددده،ي تيمورمم

 .ابدي يم گسترش يسينو انداز چشم و( ليبد یها ندهيآ

 خواهناد  هام  با یا ژهيو تعامل یراهبرد ینگار ندهيآ الگوی و کشور بلندمدت انداز چشم سند

 ميترسا  در ل،يبد یها ندهيآ  مطالعه ضم  استقرار، صورت در ،یراهبرد ینگار ندهيآ نظا . دادت

 باا  اناداز  چشام  تحقا   گريد یسو از. دادت خواهد فعاا ينقش رانيا ملت یرو شيپ یدورنماها

 و اناداز  چشام  سند تعامل  يبنابرا؛ دارد يقيعم ارتبا  نظا  مسئوتن یسو از راهبردها نشيگا

 .بود خواهد هيدوسو يتعامل یراهبرد ینگار ندهيآنظا  

 ليا دل  يهما  باه . رديا گ يما  صورت صالحيذ مراج  مشارکت با یراهبردهای  گاينه يابيارز

هموار  یريگ ميتصم نخبگانِ مشارکت یبرا راه و دده غرباا گا   يا در نهادها و افراد از یاريبس

 گونااگون  یهاا  روش باه  تواناد  يما  یراهبردهای  گاينه يابيارز يِشياند هم یها نشست. دود يم

 .دود يده سامان

 به ها نهيگا از هياول يابيارز. است اعتبار فاقد یرهبر و تنفيذ رهنمودها بدون راهبرد نشيگا

 باا  يينهاا  نشيگاا  سپا رد،يگ يم قرار سامانه ارکان ارياخت در که دود يم ليتبد ييها گاارش

 .رديپذ يم انجا  یرهبر تيهدا با و برجسته نظران صاحب و کشور  هيبلندپا مسئوتن مشارکت

 در فقياه  يولا  داخن  و یرهبر نهاد مشارکت با نش،يگا گا  در فقيه يتوت مهم نقش البته

 و ينا يد رتيبصا  مظهار  که جامعه یراهبر مظهر فقط نه فقيه يول. ستين تعارض در ها گا  گريد

 و دارد خاود  در را ناد يفرا یهاا  گاا   تماا   شيگنجاا  یرهبار  نهاد  يبنابرا؛ هست اين ياجتماع

هاای   گاينه يابيارز در و سامان داده اين ینگار ندهيآ و باني ديده به ارکان گريد موازات به تواند يم

 .بادد گذارتمثير یراهبرد

 و نظاا   ياصال  ارکاان  تعامال  ازمناد ين ي(اتيا عمل یايا ر برنامههای سياستي )و  تدوي  بسته

 هماان  در ديا با يتعاامل  بخاش . اسات  مدت کوتاه یها برنامهها و  سياست به راهبردها خُردکردن

 در گونااگون  یهاا  ساازمان  يعماوم  و يکلا  گااه يجا که معنا  يا به ؛دود محق  راهبرد نشيگا

 و يتخصصا  یايا ر برناماه  یبارا  را ناه يزم یفمر ييهمگرا  يچن. بادد مشخن یراهبرد  برنامه

 ياي واگرا دااهد  ياتيا عمل یاير برنامه در ،  يا با. کند يم فراهمنظا   یندهايفرا به يده جهت

 یهاا  اسات يس اباال  هاای سياساتي و    راهبردها به بساته   تجايه از پا يعني بود، خواهد ینهاد

  يا تطبهاا   هاا و سياسات  راهبرد یهاا  خواساته  با را خود  برنامه جداگانه صورت به نهادها کالن،

 .دود فرض اين یراهبرد ینگار ندهيآ نديفرا از خارج تواند يم واگرا تيفعال  يا. دهند يم

 باه  نظارت  وظيفه از بخشي که است کشور گذار قانون نهاد تري  عالي اسالمي دورای مجلا

 باه  ای منطقاه  راهباردی  نگااری  آينده اگر ترديد بي. دارد عهده به هم را ها برنامه پيشرفت حس 
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 بارای  باياد  مجلاا  زيارا ؛ باود  خواهاد  آن کليادی  کارگااران از يمي مجلا برسد، تز  پويايي

  کاردناساانه  هاای  تحليال  آخاري   و بوده آگاه اي  نظا  دستاوردهای آخري  از امور، ريای برنامه

 بار  افااون . کند تاري  اي  سيستم  بدنه به است، گذارانه قانون های فعاليت از برخاسته که را خود

. کناد  مي فراهم مرد  غني مشارکت برای را زمينه ايشان، نمايندگان و مرد   گسترده تعامل اي ،

 .است نشده گاارش مجلا از بارزی  پژوهانه آينده فعاليت تاکنون

 نيروهاای  پارورش  نيازمناد  خاود  گاا   ايا  . است مراحل ديگر نياز پيش آوری داده و پويش

 بااني  ديده های محيط با بتوانند تا دارند ای ردته بي  تخصن ترجيحاً نيروها اي . است متخصن

 .کنند برقرار ارتبا  تخصصي

 یهاا  نشاانه   يتار  فيضاع  افت ي ،ی )اعم از پويش محيطي(آور داده وباني  ديده ياصل  دغدغه

 حاصال  اقالعاات  یمند نظا  و تيجامع. است کور نقا  کشف و نادناخته ينواح به نفوذ ر،ييتغ

 پوداش  گساترش . دادت خواهد ها یاير برنامه و ها قضاوت ها، نگرش در ييساا هب تمثير شيپو از

 و دگاهيا د اخاتالف . اسات  شاان يا یهاا  دگاهيا د و شاگران يپو يپراکندگ و کثرت ازمندين ،شيپو

 ياثربخشا  شيافااا  یبارا . داود  يمباني  ديده تيجامع به ديام شيافاا سبب ها، مهارت يگوناگون

 دهيا نام «شيپاو  شِيپاو » نديفرا  يا. دود يم استفاده اين( گمايس) يعيتجم شيپو از ،باني ديده

 .کاهد يم گريد یها شيپو یها يخروج از یمند بهره در کاربران يسردرگم از که دود يم

 نهادهاا  ايا  . باود  خواهناد  فعاا هم ديگری نهادهای اصلي، های ستون و ارکان اي  کنار در

 پژوهاي  آيناده  هاای  سساه ؤم ،يماصداوسا  علميه، های  حوزه عالي، آموزش های سسهؤم توانند مي

 .بادند پژوهان آينده اجتماعي های دبمه و دفاعي مراکا خصوصي،

 هار . دود يم شنهاديپ یا دبمه ساختار است، مطرح يسازمان  يب تعامل که  ييپا سطوح در

 هاا  شمدهيپو گريد با را خود يدانش تعامل دارد، خود یبرا مستقل يتيهو اگرچه يشيپو سازمان

 از و باداد  باات  اريبسا  يچااتک  و یريپاذ  انعطااف  ديبا ،يانيم هيت و هيت  يا در. کند يم ميتنظ

 باه  يانيا م  هيا ت در را کيا ارگان يده سازمان دهيا  يا. دود ايپره کيبوروکرات خشک یها قالب

 تار  فراهم کيکالس تيريمد اممان و بوده تر  يدق کارهادستور سو  هيت در. کند يم متبادر ذه 

 .است

 ديا با منظاور   يا ا یبرا. دارند یا ژهيو تياهم ارتباقات ،کيارگان و یا دبمه یها سازمان در

 يهمااهنگ . بادد گرانيد ارياخت در آسان يدسترس و تيفيک با نهاد هر يپژوه ندهيآ یها گاارش

 یمرکاا  نهااد   يا قر از کاه  اسات  یضرور یکار یمواز از یريشگيپ یبرا اين ها تيفعال یمرکا

 .دود يم محق 
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 تشاخين  مجما   اگر نمونه برای هست. بومي مقتضيات و ها ويژگي تاب  پژوهش اي  الگوی

 تغييار  بارای  افقاي  است، دده مطرح راهبردی نگاری آينده ارکان از يمي عنوان به نظا  مصلحت

نگااری   آيناده  نيست يا بررساي امماان تشاميل کميسايون     متصور نظا  قراحان روی پيش آن

 .استراهبردی در مجلا تاب  قواني  و مقتضيات خاص آن 

 فرجام

از قريا  الگاوی   آيناده مطلاو  منااق  مختلاف کشاور       ايجاد، دده در اي  مقاله ارا ه نظا در 

 ايا  نظاا   . دادات  خواهاد  کشور بلندمدت انداز چشم با یا ژهيو تعاملي پيشرفت رانيا -ياسالم

 مطالعاه از  مناق  یرو شيپ یدورنماها ميترس درددن،  اجرايي صورت دری راهبرد ینگار ندهيآ

 یسو از راهبردها نشيگا با انداز چشم تحق  گريد یسو از. کرد خواهداستفاده  ليبد یها ندهيآ

 ینگاار  ناده يآ نظاا   و اناداز  چشام  ساند  تعامال   يبنابرا؛ دارد يقيعم ارتبا  ای ذينفعان منطقه

 .بود خواهد هيدوسو يتعاملای  منطقه یراهبرد

 انااداز چشاام سااند دااود، مطاارح شاارفتيپ يراناايا  -ياسااالم یالگااو دهيااا کااه آن از شيپاا

. دارد را راه  نقشه  يتر کالن گاهيجا ،الگو سند اکنون اما ،بود رانيا ملت راه  نقشه  يتر بخش الها 

 الگاو  و اسات  متفاوت کامالً انداز چشم سند جنا با پيشرفت يرانيا -سالميی االگو جنا البته

 .کند يم انيب را ها آن یسو به حرکت و اندازها چشم ميترس يچگونگ باتتر، يسطح در

 نشيگاا  و داده شانهاد يپ مطلو  انداز چشم با همسو را کالن یراهبردها تواند مي مدااي  

 یباازنگر  الگاوی همچني  و  یگذار استيس و يسيراهبردنو یها گا رعايت  به ازين امر  يا. کند

دهاد. باا    بيشتر از قبل نشان ماي ايراني پيشرفت را  -با استفاده از الگوی اسالمي انداز چشم سند

توان با ايجااد   مي است، نگرفته دمل هنوزای  منطقه یراهبرد ینگار ندهيآ نديفرا توجه به اينمه

وارد  یراهبارد  ینگار ندهيآ نديفرا استقرار گفتمان انقال  اسالمي را در تز  یها نهادها و زمينه

 .کرد يمپارچه پيشرفت ينايرا -با الگوی اسالمي و

 مشاارکت . کناد  يما  لماا  ايا زوا و ابعااد  تما  با را عمل عرصه که است يياجرا یقوا دولت

 تعامال   يهمچنا . باود  خواهاد  ها برنامه و راهبردها یاجرا حس   کننده  يتضم نديفرا در دولت

 دامار  به يدولت ینهادها یآور داده و يطيمح شيپو یغنا یبرا يعامل ط،يمح با دولت  گسترده

 مانناد  -ايا  نظاا    تحقا   در دولات  يجانب یها نقش و متعدد مناب  به دولت يدسترس. ديآ يم

 آدامارتر  را دولات   ژهيا و گااه يجا -يپژوه ندهيآ ميحج یها قرح تيريمد و پژوهان ندهيآ پرورش

 و راهباردی نگااری   آيناده  نظاا   کارگااران از يمي دولت کشورها، گريد همانند  يبنابرا؛ کند يم

 از کاه  یا گوناه  باه  ؛اسات  دولات  باه  نگارش  رييتغ ازمندين دولت نقش یفايا. است آن رک  کي

 .کند رييتغ یمجر -پژوه ندهيآ نهاد يک به يياجرا نهاد يک
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 پاا . ابدي ينم معنا آنان  دبمه نبادند، دولت در يمستقل يپژوه ندهيآ یواحدها که يزمان تا

 ياصل ینهادها به و داده دمل را دبمه آرا  آرا  توان يم موف  يپژوه ندهيآ واحد چند استقرار از

 .داد گسترش( ها خانه وزارت) دولت

 گااه يجا و نمارده  احسااس  جامعه یسو از را یراهبرد ینگار ندهيآ کشش دولت که يزمان تا

 مجلاا  و رساانه . دادات  نخواهاد   يا توف یراهبارد  ینگاار  ناده يآ در ندهد، نيتشخ را نديفرا

 واحاد  ديا با يتخصصا  نهااد  ايا  وزارتخاناه  هار   يهمچنا . باداند  دولت اشيانگ عامل توانند يم

 معنا دولت در یراهبرد ینگار ندهيآ تا بادد رفتهيپذ خود از مؤثر یعضو عنوان به را يپژوه ندهيآ

 .است يدولت یاير برنامه آنها در نفوذ و موف  پژوهان ندهيآ پرورش امر  يا ازين شيپ. کند دايپ

در  پژوهاي  يناده آکاارگيری   کشاور در باه  رياای   برنامهبا توجه به رويمرد سازمان مديريت و 

 عناوان  باه تواناد   ماي  ها، الگوی فرآيندی ايا  پاژوهش   برنامه توسعه کشور و سند توسعه استان

باا   کاه  یقور بهد و دوها نيا قلمداد  راهبردی استاننگاری  آينده تدوي  و قراحي نظا  نياز يشپ

 .ده استکرردی را فراهم دده اممان ارا ه يک الگوی کارب بينش ايجاد

 ها: نوشت پی

 .10/9/1389های راهبردی،  سخنان مقا  معظم رهبری در نخستي  نشست انديشه( 1)

 جای خود را به الگوی اسالمي ايراني پيشرفت خواهد داد. یزود بهاي  سند  ( البته2)

 در و دولات  هفتاه  مناسبت به دولت تئهي اعضاى و جمهور يار  ديدار در  اسالم  انقال  معظم رهبر سخنان (3)

 .4/6/1386  ،دعبان نيمه  آستانه

 .26/02/1388 ،مريوان مرد  ديدار در  اسالم  انقال  معظم رهبر سخنان( 4)

 .02/06/1387 ،دولت هيئت اعضاى و یجمهور ر يا ديداردر   اسالم  انقال  معظم رهبر سخنان( 5)

 .6/6/1385 ،دولت هيئت اعضاى و جمهور يار  با ديدار در  اسالم  انقال  معظم رهبر ( سخنان6)

 فارسی منابع

پژوهاي   مرکا آيناده تهران: ، پژوهی آیندهشناسی  روش (،1391) وند جاللي و عباس پدرا ، عبدالرحيم

 .های دفاعي علو  و فناوری

دانشگاه تهران: ، پژوهی راهبردی آینده گام به گامراهنمای ، (1387) پدرا  و عبدالرحيم سعيد  خاا ي،

 .ادتر صنعتي مالک

هنر تهران:  استراتژیک دارد؟،ریزی  برنامهچه نسبتی با  پژوهی یندهآ (،1388) زاده، عبدالرضا عالي

 .رسانه ارديبهشت

 نگاری فناوری یونیددو  راهنمای آینده (،1387) نگاری سازمان توسعه ملل متحد يونيدو )گروه آينده

مرکااا تهااران: سااونيا داافيعي اردسااتاني و همماااران،  ترجمااه جلااد اوا، ،(هددا سددازمان و روش)
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