1

تحليلي برجايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري در ايران
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چکيذٌ:
اگشچِ اًذيـِ اًؼاًي ّوَاسُ سٍ تِ ػَي آيٌذُ داؿتِ اػت اها سٍؽ ّاي ػلوي ًگشؽ تِ آيٌذُ(آيٌذُ پظٍّي) قذهتي تشاتش تا جٌذ دِّ داسد.
دس ايي هياى ؿْش تِ ػٌَاى کاًَى پَيايي ٍ ًَآٍسي جايگاُ خاكي دس اًذيـِ آيٌذُ پظٍّاى داسد ٍ تاصتاب آى دس عشح ّاي تَػؼِ ؿْشي تِ
ػٌَاى ساٌّواي تَػؼِ آتي ؿْشّا قاتل هـاّذُ اػت .پظٍّؾ پيؾ سٍ تشآى اػت تا تا سٍؿي ػاختي جايگاُ آيٌذُ پظٍّي دس عشح ّاي
تَػؼِ ؿْش ٍ تِ عَس هـخق عشح ّاي ساّثشدي تَػؼِ ؿْش تِ ػٌَاى سٍيکشدّاي ًَيي تشًاهِ سيضي ؿْشي دس ايشاى ،تحليلي تش ايي
استثاط ٍ پيًَذ اسائِ دّذ .سٍؽ هغالؼِ دس ايي پظٍّؾ تحليلي -تَكيفي اػت .تشسػي ّا حکايت اص ايي داسد کِ ػلي سغن اػتفادُ اص هذل
ّاي تشکيثي آيٌذُ پظٍّي دس ايي عشح ّاً ،قق ّاي جذي دس سٍؽ تذٍيي ٍ گؼتشُ آيٌذُ پظٍّي دس آًْا قاتل هـاّذُ اػت.
ياشگان کليذي:
آيىذٌ پصيَي ،بروامٍ ريسي راَبردي تًسعٍ ضُري ،ايران

مقذمٍ
دس فشآيٌذ دػتياتي تِ تَػؼِ پايذاس اًؼاًي  ،ؿْش تِ ػٌَاى جايگاّي هحؼَب هي ؿَد کِ دػتياتي تِ سؿذ ٍ تَػؼِ دس گشٍ ػاص ٍ کاسّاي
هٌاػة تشًاهِ سيضي آيٌذُ ًگش آى قشاسداسد .سػيذى تِ سؿذ ٍ تَػؼِ خَد هفَْهي اػت کِ اص ساُ آيٌذُ ًگشي کاسآهذ ؿْشي قاتل دػتياتي
اػت .تٌاتشايي تشًاهِ سيضي ؿْشي  ،فؼاليت ػاصهاى يافتِ ٍ تالؿي َّؿياساًِ  ،تِ هٌظَس گضيٌؾ تْتشيي ساُ حل ّاي پيـٌْادي ،تشاي
دػتشػي تِ ّذف ّاي کلي دس ؿْشّا اػت( ٍاتشػَىّ .)5691 ،وچٌيي تِ ػقيذُ فشيذهي تشًاهِ سيضي ساٌّواي تغييش دس دسٍى ػيؼتن
اجتواػي اػت( فشيذهي .)5691 ،دس چٌيي ؿشايغي ػإال ايٌجاػت کِ  :جَاهغ ٍ ػاصهاى ّا چگًَِ هي تَاًٌذ دس چٌيي هحيظ هتغيشي کِ
فـاسّاي دسًٍي ٍ تيشًٍي گًَاگًَي تِ آًْا ٍاسد هي ؿَد ،تِ تَػؼِ ٍ تقاي خَد اداهِ دٌّذ؟ چِ اتضاسّايي تشاي پيؾ تيٌي آيٌذُ ٍجَد داسد؟
تشًاهِ سيضاى چگًَِ هي تَاًٌذ ضوي هقاتلِ تا ايي فـاسّا ٍ هتغيشّا ،تا افضايؾ تْشُ ٍسي ٍ هيضاى اثش تخـي تشًاهِ ّا  ،جاهؼِ سا دس ػغح
قاتل قثَلي ًگِ داسًذ؟
دس پاػخ تِ ايي پشػؾ ّا اػت کِ ،تکاس گيشي سٍؽ ٍ سٍيکشدي دس تشًاهِ سيضي هغشح هي ؿَد کِ ،ضوي ؿٌاخت هؼألِ ٍ ػَاهل تاثيش
گزاس تيشًٍي ٍ دسًٍي دس قالثي ػيؼتواتيک ،سٍيکشدّاي آيٌذُ سا ًيض پيؾ تيٌي ًوَدُ ٍ ػاصهاًذّي حشکت تَػؼِ ؿْشي سا تِ ػوت آيٌذُ
تؼْيل ًوايذ ،تِ گًَِ اي کِ آيٌذُ سا ؿکل تخـذ.

 -1آيىذٌ پصيَي
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آيٌذُ اًذيـي ٍ تلَيش ػاصي آيٌذُ هي تَاًذ تِ ػٌَاى تخـي اص صًذگي سٍصاًِ اًؼاى ًگشيؼتِ ؿَد ،ليکي تاسيخ هغالؼات آيٌذُ پظٍّي تِ
ػٌَاى يک ػشكِ تحقيقي تِ فاكلِ تيي دٍ جٌگ جْاًي تش هي گشدد( .) L o presit,1999,p311تشًاهِ سيضي هلي عي جٌگ جْاًي
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اٍل  ،سکَد ػظين اياالت هتحذُ ،هٌْذػي اجتواػي جٌگ ػَ(ًگش) دس ًخؼتيي سٍصّاي سٍػيِ کوًَيؼت ،آلواى ًاصي ٍ ايتالياي فاؿيؼت،
ًوًَِ ّايي اص ًخؼتيي هغالؼات آيٌذُ پظٍّي اػت( .)Bell,1997,p295دس ٍاقغ دسًتيجِ ػاختاسّاي اقتلادي  ،ػياػي ٍ اجتواػي
ًَيي دسػشاػش جْاى تؼذ اص جٌگ جْاًي دٍم ،جايگضيٌي ػياػتْا ٍ اسصياتي هجذد اّذاف تثذيل تِ تخـي اص تشًاهِ سيضي هلي
ؿذ( .) Bell,1997,pp18-22تواهي تحَالت تيي دٍ جٌگ جْاًي ٍ تؼذ اص جٌگ جْاًي دٍم هٌجش تِ ًقذ ٍ تاصًگشي دس سٍؿْاي
هتذاٍل ٍ پيـيي تشًاهِ سيضي ٍ فشاّن آٍسي صهيٌِ تشاي سؿذ تفکش آيٌذُ ًگشي ٍ آيٌذُ پظٍّي ؿذُ ٍ ايي هثحث سا تِ هَضَع فشاگيش دس
اسٍپا ٍ دس غالة ػشكِ ّاي ػلوي تثذيل کشد.
آيٌذُ پظٍّي ػوذتا تِ ؿٌاػايي آيٌذُ هشتَط اػت .آيٌذُ پظٍّي قلوشٍيي اػت کِ تا هذيشيت تغييش ػش ٍ کاس داسد ،ايي سؿتِ تا دٍساًذيـي
خَد پيؾ تيٌي ٍ تلوين ػقاليي سا تْثَد هي تخـذ .دس تْتشيي حالت خَد ،آيٌذُ ًگاسي ػوذتا تِ خلق آيٌذُ اي هغلَب ،آيٌذُ اي کِ دس
آى ػاليق ًؼل ّاي تؼذي تِ حؼاب آهذُ تاؿٌذ ،ػش ٍ کاس داسد ( .)Adesida,1994,p886اقذاهات كَست گشفتِ دس حَصُ آيٌذُ
پظٍّي ػوذتا تِ تشسػي ٍ اًذيـِ دس استثاط تا آيٌذُ ػلن ٍ في آٍسي  ،حَصُ ّاي هٌْذػي ٍ ّوچٌيي تَػؼِ اًشطي ّاي پايذاس تَدُ
اػت( ٍ ) Curtis W, 2010, p10حَصُ تشًاهِ سيضي ؿْشي ًيض دس استثاط تا ؿْشّاي آيٌذُ اص هٌظش اًشطي ّاي پايذاس هَسد تَجِ قشاس
گشفتِ اػت.

 -2بروامٍ ريسي راَبردي تًسعٍ ضُري ي آيىذٌ پصيَي
تشًاهِ سيضي ؿْشي ٍ آيٌذُ پظٍّي ّش دٍ اكَال تِ آيٌذُ هشتثظ اًذّ .ش کذام اص ايي دٍ فؼاليت تِ هَضَػات هثْن ،چٌذ ٍجْي ٍ تحث
تشاًگيض هي پشداصًذ کِ ًتايج ايي هَضَػات پيچيذُ ٍ ًاهـخق اػتّ .ذف هغلَب ّش سؿتِ فشاّن کشدى آيٌذُ اي تْتش ٍ جلَگيشي اص
خغشات ًاهغلَب اػت .تشًاهِ سيضي ؿْشي ٍ آيٌذُ پظٍّي تا ٍجَد تْشُ گيشي اص سٍؿْاي پيچيذُ اسئِ ٍ هْاستْاي خَد کِ تشآهذُ اص ؿيَُ
ػول آًْا ٍ دؿَاسي ّاي سٍؽ ؿٌاختي دس هتؼادل ػاصي داهٌِ اي گؼتشدُ اص فٌَى  ،هـاسکت کٌٌذگاى ٍ ًگشؽ ّا اػت ،داساي ؿيَُ
ّاي ًگشؽ هتفاٍت تِ آيٌذُ هي تاؿٌذ(.)Ratcliffe & Krawczyk,2010,p10
تِ ًظش هي سػذ کِ يک تفاٍت ػلؼِ هشاتثي يا يک ساتغِ سٍيِ اي تيي آيٌذُ پظٍّي ٍ تشًاهِ سيضي ٍجَد داسد کِ دس آى آيٌذُ پظٍّي سؿتِ
اي اػت تا قلوشٍ فکشي ٍ اكَلي تشاي کاستشدي کشدى آى ،دس حالي کِ تشًاهِ سيضي دس دسجِ ًخؼت سٍؿي اػت کِ هي تَاًذ دس سٍيکشد
آيٌذُ پظٍّي تشاي دػتياتي اّذاف هتخة هَسد اػتفادُ قشاس گيشد .هي تَاى گفت ساتظ تيي تشًاهِ سيضي ؿْشي ٍ آيٌذُ پظٍّي ،تشًاهِ سيضي
ساّثشدي اػت کِ هي تَاى ايٌگًَِ آى سا تؼشيف کشد :سٍؿي کِ تِ تـشيح کاستشد هٌاتغ دس دػتشع يک ػاصهاى تشاي دػتياتي تِ ًتايج
هغلَب اى هي پشداصد(ّواى هٌثغ،ف)50
ًگاّي تِ جذٍل ؿواسُ  5تياًگش ايي ٍاقؼيت اػت کِ ،آًچِ دس هغالؼات ؿْشي ٍ تِ ٍيظُ دس عشح ّاي کالى هلي ٍ هٌغقِ اي هـاّذُ هي
ؿَد ،گَياي تغييش ًگشؽ تشًاهِ سيضاى اص سٍيکشد اکتـافي تِ سٍيکشد ٌّجاسي دس پيؾ تيٌي آيٌذُ اػت .سٍؿي اػت کِ اتکاي كشف تش
تَاًايي ّاي داًـي ٍ في آٍس اًِ تشاي حل هؼائل اهشٍص ،پيؾ تيٌي ّاي ًاهٌاػة ٍ تؼضا ًادسػتي سا تشاي هقاعغ صهاًي تلٌذ هذت تِ دػت
هي دّذ کِ تا گزؿت صهاى ٍ ظَْس تحَالت جذيذ ،هؼائل تيـتشي سا تشاي هذيشاى ٍ تشًاهِ سيضاى تِ ٍجَد هي آٍسًذ .دس سٍيکشدّاي
اکتـافي تشًاهِ سيضاى اص صهاى حال تِ آيٌذُ هي ًگشًذ ،حال آًکِ دس سٍيکشد ًَيي ٌّجاسي ،تشًاهِ سيضاى اص آيٌذُ تِ حال ًگاُ هي کٌٌذ ٍ اص
ّواى آيٌذُ تِ حل هؼائل هي پشداصًذ .تِ تاٍس عشاحاى ؿْشّاي آيٌذُ ،سًٍذّاي ؿْشػاصي ٍ تشًاهِ سيضي ؿْشي عي ػال ّا ٍ دِّ ّاي
آيٌذُ هتأثش اص دٍ ػاهل اكلي خَاٌّذ تَد :الف) تاصًگشي د ساتغِ اًؼاى ٍ عثيؼت ٍ هحيظ صيؼت ،ب) تؼْيل خشدهٌذاًِ صًذگي اًؼاى
ؿْشي دس تواهي اتؼاد آى .تشپايِ ايي دٍ اكل اػت کِ ؿْشّاي آيٌذُ عشاحي ،ػاختِ ٍ هذيشيت خَاٌّذ ؿذ.
تٌاتشايي آًچِ اص هغالؼِ سًٍذ عشح ّاي تَػؼِ ؿْشي دس استثاط تا آيٌذُ ًگشي هي تَاى دسيافت ايٌکِ  ،آيٌذُ دس اتتذاي سًٍذ تْيِ ايي عشح
ّا اداهِ گزؿتِ تَدُ ٍكشفا هغالغ دس هَسد آى تِ سٍيکشدّاي تک ًگشاًِ ٍ خغي ٍ تذى تَجِ تِ ػاختاسّاي کالى ٍ تَاى آفشيٌؾ اًؼاًي
تَدُ اػت .تشايي اػاع هي تَاى ايي دٍسُ سا تا دِّ  91هيالدي دٍسُ پيؾ تيٌي آيٌذُ دس هغالؼات تَػؼِ ؿْشي داًؼت .ايي دس حالي
اػت کِ دس عشح ّاي کًٌَي هـاسکت فؼاالًِ ّوِ گشٍّْا ،اػتفادُ اص هذل ّاي ػلوي آيٌذُ پظٍّي کِ دس آى ًيشٍّاي غيش هٌتظشُ تأثيش
گزاس ٍ سًٍذّاي في آٍساًِ تـشي ٍ ّوچٌيي تٌياد ّاي تَػؼِ پايذاس هَسد تَجِ قشاس هي گيشد.
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جذيل ضمارٌ  :1ريوذ تغ ييرات آيىذٌ پصيَي ي مذل َاي بٍ کار گرفتٍ ضذٌ در طرح َاي تًسعٍ ضُري

دٍسُ تشًاهِ سيضي
قثل اص دِّ
 5691هيالدي
دِّ  5691تا
ًيوِ قشى تيؼتن

ًيوِ قشى تيؼتن تا
اٍاػظ دِّ 11
هيالدي
دِّ 61 ٍ 91
هيالدي

آغاص قشى 05
هيالدي

هذل ّاي آيٌذُ پظٍّي
عشح ّاي تَػؼِ ؿْشي
 ػذم ٍجَد عشح ّاي هـخق ٍ هذٍى هذيشيت دٍلتي ٍ ػذم ٍجَد هذيشيت ؿْشي
تَػؼِ ؿْشي
ً ثَد سٍيکشدّا ٍ هذل ّاي پيؾ تيٌي ٍ آيٌذُ ًگشي
 سٍيکشدّاي هَضؼي ٍ پشٍطُ ّاي خاف عشح ّاي کالى تَػؼِ ٍ ػوشاى گشايؾ تِ حال ٍ آيٌذُ ايؼتا ٍ تشًاهِ سيضي تِ ػٌَاى هثٌايي
 عشح ّاي جاهغ ٍ تفليليتشاي تشاي تشػين آيٌذُ تا سًٍذ گشايي(هذل ّاي خغي پيؾ
تيٌي ٍ ًِ آيٌذُ ًگشي ،تشًاهِ ّاي کَتاُ هذت  ،هياى هذت ٍ
تلٌذ هذت)
 تشًاهِ سيضي تَػؼِ ؿْشي تِ ػٌَاى تخـي اص تشًاهِ سيضي
تخـي دٍلتي
 هذل ّاي کوي پيؾ تيٌي جوؼيت ٍ اقتلاد
 تخليق فضا تش اػاع اػتاًذاسد ّاي ػشاًِ ّاي ؿْشي
 اػتفادُ اص هذل ّاي کوي
 عشح ّاي ػاختاسي هحليٍ سٍد آيٌذُ پظٍّي تِ جاي پيؾ تيٌي
 عشح ّاي اػتشاتظيک اػتفادُ اص هذل ّاي کيفي ٍ کوي ّوچَى  ،SWOTدلفي
 هذل ػاصي ػيتن ّاي اجتواػي ؿْشيٍ ...
 تشًاهِ سيضي ٍ هذيشيت ػوَهي ٍ ّوچٌاى تش پايِ ديذگاّْاي
کاسؿٌاػاًِ
 ػلؼلِ هشاتة عشح ّاي تَػؼِ گشايـؾ تؼاهلي ٍ تشًاهِ سيضي تِ ػٌَاى هثٌايي تشاي
 تٌَع گضيٌِ ّا ٍ پشٍطُ ّايادگيشي ػاصهاًي
 ػٌاسيَ ػاصي
 هـاٍسُ
 عَفاى فکشي
 گشٍُ کاسؿٌاػاى
 ساّثشد تَػؼِ ؿْش تشًاهِ سيضي هـاسکتي
 تشًاهِ سيضي هـاسکتي ٍ هحلِ هحَس آيٌذُ پظّي ػلوي ٍ هثتٌي تش تَػؼِ پايذاس
 سؿذ َّؿوٌذ ؿْشي اػتفادُ اص هذل ّاي تشکيثي کوي ٍ کيفي
 ؿثيِ ػاصي(هزل ؿثکِ ػلثي ٍ )CA

هأخزً :گاسًذگاى
 -3هذل ّاي هَسد اػتفادُ دس تشًاهِ سيضي ساّثشدي تَػؼِ ؿْشي دس ايشاى
آًگًَِ کِ رکش آى گزؿت ،تَجِ تِ سٍيکشدّاي ساّثشدي دس تشًاهِ سيضي ؿْشي دس ايشاى تِ اٍاخش دِّ .ُ 11ؽ تاص هي گشدد .اها اگشچِ
ايي عشح ّا تِ داليل هختلف تِ هشحلِ تذٍيي ٍ اجشا گزاؿتِ ًـذًذ اها ًياص تِ آيٌذُ ًگشي ػلوي دس تَػؼِ ؿْشي  ،هذيشاى ٍ تشًاهِ سيضياى
سا تش آى داػت تا اص ايي سٍيکشدّا دس اؿکال ديگش اػتفادُ ًوايٌذ .دس ػغح هلي تذٍيي چـن اًذاص تَػؼِ  01ػالِ کـَس ،تشًاهِ آهايؾ
ػشصهيي ٍ عشح کالثذي هلي ٍ ّوچٌيي تذٍيي پٌج عشح تَػؼِ اجتواػي ،اقتلادي ٍ فشٌّگي ساُ سا تشاي آيٌذُ پظٍّي ػلوي دس ػغَح
کالى تاص ًوَد .دس خالل عشح ّاي تَػؼِ اي کـَس ٍ هـخلا دس تشًاهِ ّاي ػَم ،چْاسم ٍ پٌجن تَػؼِ کـَس ،تأکيذ ٍيظُ اي تش تشًاهِ
هحَس ًوَدى ػاختاس هذيشيت ؿْشي کـَس ؿذُ اػت .تِ ايي هؼٌا کِ تْيِ عشح ّاي ساّثشد تَػؼِ ؿْش تَػظ هذيشيت ؿْشي ؿْشّاي
کـَس هَسد تأکيذ قشاس گشفتِ اػت .تشايي اػاع ؿْشّاي تضسگ کـَس ٍ تشخي اص ؿْشّاي هياًي تِ تْيِ ٍ تذٍيي چـن اًذاص تَػؼِ ؿْش ٍ
تشًاهِ ّاي هياى هذت دػت صدُ اًذ .اص آى هياى هي تَاى تِ تجشتِ تْيِ دٍ تشًاهِ دس ؿْشداسي تْشاى ٍ اكفْاى  ،ؿْشداسي قضٍيي ،هـْذ،
تثشيضسيال ؿيشاص ٍ ؿْشکشد اؿاسُ ًوَد.
تشسػي پيشاهَى تشًاهِ ّاي تْيِ ؿذُ دس ايي ؿْشّا تش اػاع جذٍل ؿواسُ 9كَست گشفتِ اػت کِ ًـاى اص ايي داسد کِ سٍيکشدّاي
هَسد اػتفادُ دس ايي عشح ّا ػوذتا سٍيکشدّاي تشکيثي ٍ تيـتش اػتفادُ اص هذل  SWOTتا اسصؽ گزاسي دس قالة دلفي دس تخؾ تحليل
ٍضؼيت هَجَد ٍّوچٌيي ػٌاسيَ ػاصي ٍ اػتفادُ اص چـن اًذاصّاي گزؿتِ ٍ چـن اًذاسّاي عشح ّاي تاالدػت دس تذٍيي چـن اًذاص تَدُ
اػت .دس هياى ايي عشح ّا ،تشًاهِ ؿْش اكفْاى تِ عَس کاهل تا اػتفادُ صا ديذگاّْاي کاسؿٌاػاىً ،خثگاى ٍ جلؼات عَفاى فکشي تَدُ
اػت .ا يي دس حالي اػت کِ تشاي ؿْشّاي تْشاى ،قضٍيي ،ؿْشکشد ٍ هـْذ تشًاهِ ّا تِ عَس هَاصي دس فاص اٍل تش پايِ گشدآٍسي ٍ تحليل
دادُ ّاي هَجَد ٍ پشػـٌاهِ ٍ هلاحثِ تا ؿْشًٍذاى ٍ ّوچٌيي جلؼات ّوفکشي تا هذيشاىً ،خثگاى ٍ کاسؿٌاػاى تَدُ اػت .ػٌلش اكلي
دس ّوِ عشح ّا اػتفادُ اص هاتشيغ ّاي  SWOTتشاي ؿٌاخت هحيظ دسٍى ٍ حَصُ فشادػت ٍ تثذيل هاتشيغ ّاي کيفي تِ کين اص
عشيق اسصؽ گزاسي دلفي ٍ  AHPتَدُ اػت.
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ّوچٌيي دس فشآيٌذي تذٍيي چـن اًذاص تَػؼِ ايي ؿْشّا اص چٌذ سٍؽ اػتفادُ ؿذُ اػت کِ ػثاستٌذ اص ؿٌاخت چـن اًذاصّاي گزؿتِ،
ػٌاسي ػاصي چـ ن اًذاصّاي هحتول ٍ چـن اًذاصّاي هَجَد دس عشح ّاي فشادػت هلغ ٍ هٌغقِ اي تَدُ اػت .دس پيايي ًيض سٍيکشدّاي
اًتخاتي اغلة اص عشيق هاتشيغ هَقؼيت ياتي اػتشاتظيک( )QSPMتذٍيي ؿذُ اػت.
جذيل ضمارٌ  :2حًزٌ َاي آيىذٌ پصيَي مًرد استفادٌ در بروامٍ ريسي راَبردي
تصميم َا ،اَذاف ي راَبردَا

اجرا

تحليل قابليت

تذييه

ارزيابي محيطي(اقتصاد ،بازار ،صىعت)

مأمًريت ي

َاي داخلي

چطم اوذاز
o

o

o

o

o



َماوىذي
تاريخي

o

o

تحليل
سيستمي



o




o
o



o

o
o









پيص بيىي

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

ضبيٍ سازي
o



سىاريًسازي
تحليل اثر
تصميم گيري









پايص ي
ارزيابي

تِ كَست هذاٍم هَسد اػتفادُ قشاس هي گيشًذ

●غالثا هَسد اػتفادُ قشاس هي گيشًذ

هآخزCurtis W, 2010, 78 :

جذيل ضمارٌ  : 3فرآيىذَا ي ريش َاي آيىذٌ وگري در طرح َاي راَبردي تًسعٍ ضُري در ضُرَاي مًرد مطالعٍ
تحليل هحيظ تيشًٍي ٍ
دسًٍي
چـن
اًذاص
ػاصي ،تذٍيي
سػالت ٍ تياًيِ
هأهَسيت
ساّثشدّاي
تشًاهِ سيضي



سٍؽ ّاي تحليل سًٍذ ٍ
خغي گزؿتِ تش اػاع دادُ
ّاي هَجَد



سٍؽ ّاي هـاسکتي تا
اػتفادُ اص پشػـٌاهِ ،هلاحثِ
ٍ...
ؿٌاػايي هَضَػات ساّثشدي
تؼشيف ٍ پااليؾ چـن اًذاص
عشاحي ساّثشد تش هثٌاي چـن
اًذاص










تذٍيي ساّثشد تشاي پش کشدى
ؿکاف هياى چـن اًذاص ٍ
ٍضؼيت هَجَد
پيادُ ػاصي ٍ اسصياتي













تحليل سًٍذ(پيؾ تيٌي ّاي اقتلادي ّوچَى تحليل تغييش ػْن ،ايضاسدٍ ،
پيؾ تيٌي ّاي جوؼيتي تش اػاع هذل ّاي خغي ٍ ًوايي ٍ سگشػيًَي
اػتفادُ اص هذل  SWOTتشاي هـخق ًوَدى تَاى ّا ٍ تٌگٌاّاي هَجَد
دس تواهي اتؼاد هکاًي ٍ صهاًي
●سٍؽ دلفي
تحليل الگَ
● تحليل الگَ
هـاٍسُ
●گشٍُ کاسؿٌاػاى
عَفاى فکشي
تحليل چـن اًذاصّاي گزؿتِ
ػٌاسيَػاصي چـن اًذاصّا
اخز چـن اًذاصّا اص عشح ّاي تاالدػت
هاتشيغ هَقؼيت ياتي اػتشاتظيک()QSPM
دلفي
AHP



هأخز :تشگشفتِ اص عشح ّاي چـن اًذاص تَػؼِ ؿْشي ٍ تشًاهِ پٌج ػلِ ؿْشداسي ّاي تْشاى ،5991اكفْاى ،5999قضٍيي،5999
هـْذ ،5991ؿْشکشد ٍ 5996تحليل ّاي ًگاسًذگاى.
ً -4تيجِ گيشي ٍ پيـٌْاد ّا
ّذف اكلي دس ايي پظٍّؾ ًگشؿي تحليلي تِ جايگاُ پظٍّؾ آيٌذُ دس عشح ّاي تَػؼِ ؿْشي دس کـَس ٍ تِ ٍيظُ دس فشآيٌذ تْي عشح
ّاي ساّثشدي تَػؼِ ؿْشي تَد .تش ايي اػاع تا سٍؿي ؿذى اتؼاد آيٌذُ پظٍّي ػلوي ٍ ّوچٌيي هاّيت عشح ّاي تَػؼِ ؿْشي ،سًٍذ
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تغييشات ايي عشح ّا تش پايِ پاساداين ّاي( يادهاى) 1سايج دس ّش دٍسُ تـشح ؿذ .دس اداهِ هـخق گشديذ کِ پل استثاعي هياى عشح ّاي
تَػؼِ ؿْشي ٍ آيٌذُ پظٍّي دس ؿکل ػلوي آى ،ساّثشدّاي تَػؼِ ؿْش اػت .تِ ايي هؼٌا کِ ايي عشح ّا تا اػتفادُ اص سٍيکشدّاي ػلوي
ٍ ػيتويک دس تخـي اص فشآيٌذ خَد ساُ سا تشاي اػتفادُ اص هذل ّاي آيٌذُ پظٍّي ّوَاس هي ػاصًذ.
ّوچٌيي تياى گشديذ کِ دس ايشاى ساّثشدّاي تَػؼِ ؿْشي دس يک دِّ اخيش هَسدتَجِ قشاس گشفتِ ٍ اػتفادُ اص هذل ّاي آيٌذُ پظٍّي
ّوچَى ػٌاسيَ ػاصي ،ؿثيِ ػاصي ٍ SWOT ،ديگش هذل ّا تِ ػٌَاى تخـي اص ايي فشآيٌذ هذٍ ًظش قشاس گشفتِ اػت.
ًکتِ حائض اّيوت ايٌکِ ٌَّص آيٌذُ پظٍّي دس تشًاهِ سيضي ؿْشي ايشاى ًَ ،پاػت ٍ ؿکل ٍاقؼي ٍ ػلوي کاهل خَد سا ًيافتِ اػتً .گاّي تِ
عشح ّاي تْيِ ؿذُ تياًگش ٍجَد ًقق ّاي دس تحليل ّاي گؼتشدُ دس استثاط تا ػَاهل في آٍسي ّاي آيٌذُ دس ؿْش ّا ،هحيظ صيؼت
ؿْشي ،سًٍذّاي هٌغقِ اي ٍ جْاًي ،ػَاهل ػياػي  ٍ ،هٌاتغ اًشطي پايذاس اػت .تِ ايي هؼٌا کِ تشًاهِ ّاي هزکَس دس ػول تِ تذٍيي
چـن اًذاصّاي ػولکشدي دس استثاط تا ًقؾ ّاي اقتلادي ؿْشي ٍ کالثذي اًجاهيذُ اػت ٍ دس ّيچ کذام اص آًْا تِ في آٍسيْاي ًَيي آيٌذُ
دس ؿْش( ّوچ.ى ًاًَ ٍ تيَ ت کٌَلَؤي) ،اًشطي ّاي پايذاس( هٌاتغ تأهيي اًشطي دس ّيچکذام اص عشح ّا ٍجَد ًذاسد) ،تحليل ّاي اقتلاد ٍ
سقاتت جْاًي ٍ فقش ٍ گشٍّْاي حاؿيِ اي تَجْي ًـذُ اػت.
تٌاتشايي پيـٌْاد هي ؿَد دس گام ًخؼت کاسگشٍّي(اًجوي) هتـکل اص هتخلليي ػلَم تشًاهِ سيضي ؿْشي ٍ آيٌذُ پظٍّي تـکيل ؿذُ ٍ
چاسچَتي هذٍى تشاي تْيِ ايي تشًاهِ ّاي گشدآٍسي کٌٌذ ٍ دس گام تؼذ تِ عَس هذاٍم ػاختاسّاي آيٌذُ ؿْشّاي کـَس سا تذٍيي ًوَدُ ٍ دس
اختياس هذيشيت ؿْشّاي کـَس قشاس دٌّذ.
هٌاتغ ٍ هاخز:
 -1جْاًگيشي هحوذ سضا ٍ هٌَسي هْذي ،1385 ،پيوايؾ سؿتِ ايٌذُ پظٍّي دس جْاىّ ، ،وايؾ آيٌذُ پضٍّي ،فٌاٍسي ٍ چـن
اًذاص تَػؼِ ،هَػؼِ تذتيش فشدا-تٌياد تَػؼِ فشدا ،تْشاى داًـگاُ كٌؼتي اهيش کثيش.
 -2هوفَسد ،لَئيض ،1387 ،ؿْش دس تؼتش تاسيخ ،تشجوِ احوذ ػظيوي تلَسياىً ،ـش هإػؼِ خذهات فشٌّگي سػا،چاج دٍم تْشاى.،
 -3پاهش ،دًٍالذً ،1388 ،گاّي تِ فلؼفِ ،تشجوِ ػثاع هخثشً ،ـش هشکض ،چاج دٍم ،تْشاى.
 -4هؼاًٍت هؼواسي ٍ ؿْشػاصي ٍصاست هؼکي ٍ ؿْشػاصي ،1385 ،تشًاهِ سيضي ساّثشدي تَػؼِ ؿْشي(تجشتيات جْاًي ٍ جايگاُ
آى دس ايشاى) ،ؿشکت عشح ٍ ًـش پيام ػيوا،چاج دٍم  ،تْشاى.
ٍ -5تش ،هاکغ ،1384 ،ؿْش دس گزس صهاى ،تشجوِ ؿيَا کاٍياًي ،ؿشکت ػْاهي اًتـاس ،چاج جْاسم ،تْشاى.
ّ -6ال پيتش ٍ اٍلشيخ فايفش ،1388 ،آيٌذُ ؿْشي قشى  ،21تشجوِ اػواػيل كادقي ٍ ًاّيذ كفائيً ،ـش جاهؼِ هٌْذػاى هـاٍس ،
تْشاى .
 -7هٌلَس فالهکي ،هحوذ ،فاساتي  ،1385ػيش ؿْشًٍذي دس ايشاىً ،ـش هإػؼِ ػلوي ٍ فشٌّگي فضا ،چاج دٍم ،تْشاى.
 -8خضائي ،ػؼيذ ،1384 ،سٍؿْاي هغالؼات آيٌذُ پظٍّي ،هشکض آيٌذُ پظٍّي ػلَم ٍ في اٍسي-تْشاى.
 -9هشادي هؼيحي ٍ،اساص ؛ ،1384تشًاهِ سيضي اػتشاتظيک ٍ کاستشد آى دس ؿْش ػاصي ايشاى ً،وًَِ ي هَسدي دس کالى ؿْش تْشاى
،تْشاى  ،اًتـاسات پشداصؽ ٍ تشًاهِ سيضي ؿْشي  ،چاج اٍل .
 -11گلکاس ،کَسٍؽ ٍ جالل آصادي ؛  ، 1384اػتشاتظي تَػؼِ ي ؿْشي چيؼت؟ دس ًـضيِ ي ؿْش ًگاس ،ؿواسُ ي . 31
 -11اػشاتي ػيذ هحوذ،خذادادي ػثاع ،1386،فشايٌذ ٍهذل ّاي اجشايي تشًاهِ ّاي اػتشاتظيک ؿْشي ٍ،يظُ ًاهِ هذيشيت
اػتشاتظيک ؿْشي ،ضويوِ ؿواسُ ،18هاٌّاهِ  79ؿْشداسي ّا.
 -12فشٌّگؼتاى صتاى ٍ ادب فاسػيٍ ،1389 ،اطُ ّاي آيٌذُ پظٍّي ،خشداد هاُ 1389
 -13داٍسي ،سضاً ،1351 ،قذي تش جوَْسي فاساتي.
 -14فکَّيً ،اكش ،1385 ،اًؼاى ؿٌاػي ؿْشيً ،ـش ًي ،چاج ػَم ،تْشاى.
ّ -15ايذ هاسي،کخ ،1383 ،اص صتاى داسيَؽ ،تشجوِ پشٍيض سجثيً ،ـش کاسًگ ،چاج ّـتن ،تْشاى.
 -16ؿْشداسي اكفْاى ،1387 ،تشًاهِ پٌج ػالِ تَػؼِ ؿْش اكفْاى.
 -17ؿْشداسي تْشاى ،1387 ،تشًاهِ پٌج ػالِ تَػؼِ ؿْش تْشاى.
 -18ؿْشداسي قضٍيي ،1387 ،تشًاهِ پٌج ػالِ تَػؼِ ؿْش قضٍيي.
 -19ؿْشداسي هـْذ ،1388 ،تشًاهِ پٌج ػالِ تَػؼِ ؿْش هـْذ.
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