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  چکیده

. نقد مورد انتقاد قرار گرفته استهاي جامع با رویکرد مبتنی بر برنامه ریزي عقالنی محض در چند دهه اخیر الگوي سنتی تهیه طرح
 و ارزیابی این شیوه مطالعه، ابتدا در کشورهاي ابداع کننده طرح جامع و به تدریج به سایر کشورهاي تهیه کننده طرح انتقال یافت.

هاي توسعه اصول رویکرد آینده نگاري در حوزه برنامه ریزي و کاربست آن در فرایند تدوین طرح خص نمودنمقاله مش هدف این
ماهیت این  باشد. با توجه بههاي شهري میهاي سیستمشهري به منظور پاسخگویی سریع به ریسک باالي برنامه ریزي و پیچیدگی

بعیت نمی تگیرد و از قوانین ثابت از پیش تعیین شده ها و تغییرات محیط را در نظر میها، عدم قطعیتپژوهش، که در آن پیچیدگی
ها از طریق مطالعه، مشاهده و مصاحبه نیمه باشد. فنون گردآوري دادهپارادایم غالب تفسیري و روش تحقیق پژوهش کیفی می .کند

ها در قالب تکنیک دلفی انجام شده است. در طی مرحله اول و دوم این تکنیک ل دادهساخت یافته و پرسشنامه باز بوده و شیوه تحلی
و با اخذ نظر از نخبگان و خبرگان در حوزه برنامه ریزي و آینده پژوهی اصول یازده گانه رویکرد آینده نگاري در حوزه برنامه ریزي 

تکنیک دلفی شامل میزان در نظر گرفتن اصول مذکور در شهري مشخص و اولویت بندي شده و سپس نتایج حاصل از مرحله سوم 
نتایج حاکی از این است که میزان در نظر گرفتن این اصول در تدوین برنامه هاي توسعه برنامه هاي توسعه شهري ارائه شده است. 

  شهري می باشد.می باشد که نشان از عدم توجه به این اصول در تدوین برنامه هاي توسعه  %20شهري به صورت میانگین 
، هفت مرحله اصلی درك کردنهاي توسعه شهري بر مبناي رویکرد آینده نگاري شامل فرآیند پیشنهادي تدوین برنامهدر نهایت  

ها (ارزیابی و تصمیم)، پیاده سازي و جمع آوري اطالعات، تحلیل اطالعات، غربال سازي و تفسیر اطالعات، آینده نگاري، خروجی
تواند مکمل برنامه ریزي راهبردي بوده و در محیط هایی که برنامه ریزي پویایی باالیی دارد با تحوالت . این فرایند میاجرا معرفی شد

  . جاري منطبق گردد

  . آینده انواع نگاري، آینده شهري، توسعه هايفرایند، برنامه: يدیواژگان کل
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  مقدمه
بینی پیش» در آینده درازمدت چه روي خواهد داد«ابتدا با طرح این سوال که هاي سنتی برنامه ریزي، برنامه ریز در شیوه

عبارت  کند. بهدهد و در نهایت، اقدام میگیري و اتخاذ سیاست قرار میها را بر مبناي تصمیمبینیکند. آنگاه پیشمی
ق ریز ابتدا به افریزي، برنامهه برنامهرود، در حالی که در نگاه نو بدیگر، از شرایط حال آغاز کرده و به درون آینده می

بانی حال و گذشته، مسیرهاي مشخص براي معماري توسعه را تعیین و تدقیق رود و با حضور در آن و دیدهآینده می
  کند. می

اي هاي کالن ملی و منطقههاي جامع و تفصیلی و طرحاي به خصوص طرحآنچه که امروزه در مطالعات شهر و منطقه
ي اجراي آن نیز گویاي این مطلب است، رویکرد اکتشافی در پیش بینی آینده است و بدون شود و نتیجهمشاهده می

هاي علم و تکنولوژي و تأثیر و کاربرد آن در حل مسایل و مشکالت امروز، یا به عبارت دیگر رفع توجه به توانایی
ت براي هاي نامناسب و بعضاً نادرسعلم و تکنولوژي امروز، پیش بینیهاي هاي کنونی، صرفاً با تکیه بر توانمنديچالش

اي را در اجرا براي مدیران گیرد که با عبور زمان و ظهور تحوالت جدید، مشکالت عدیدهمقاطع بلند مدت صورت می
روندهاي گذشته در آینده همانطور که عنوان شد، در این فرایند محوریت بر پیش بینی  آورد.و برنامه ریزان به وجود می

ذاري براساس گاست که هیچ گونه تأکیدي بر روندهاي ناپیوسته ندارد، این فرایند صرفًا تبیین کننده اهداف و سیاست
ها و یا بومی شدن آنها، ریزي است که در مرحله عمل با رشد فناوريهاي موجود محیط برنامهها و ضعفتوانمندي

  باشد.هاي شهري داراي اهمیت باالیی میها و طرحرد. لذا فرایند تدوین برنامهامکان اجراي آنها وجود ندا
 باشد. به نظرمی سیستم پذیري برنامه و ریزي برنامه میان شکاف کاهش نگاري آینده رویکرد مهمهاي ویژگی از یکی
 خردگرائی جمعی، اي، وظیفه چندهاي تیم بر مبتنی عمل، و اندیشه در پذیري مسئولیت پذیر، انعطاف ماهیت رسد،می

 باشد. شهريهاي طرح تهیه نظام در موجودهاي کاستی راهگشاي تواندمی نوین رویکرد این بودن ابتکاري و خالقیت

 سازدمی رو مسئله روبه این مورد در گیري تصمیم با را ریزان برنامه و مدیران اطمینان، عدم باالي سطوح دیگر، عبارتی به

 راها آن موقع و چه گیرند بهرهها رویه و قواعد ها، سنت سیستم (سازمان)، شده پذیرفتههاي چارچوب از موقع چه که
  .(Ratcliffe & Krawczyk, 2011, p. 642) نمایند ارائه پاسخگواي برنامه و طرح بتوانند تا کنار،
 پذیري تحقق پایین سطح و سو یک از هدفهاي وهگر و شهروندان نیازهاي به شهري توسعههاي طرح پاسخگویی عدم

 اصلی علل از باشد. یکیمی شهري توسعههاي طرح موفقیت عدمهاي مصداق ترین مهم از دیگر، سویی ازها طرح

 اجرايي شیوه زیرا باشد.می تدوینشان و تهیه فرایند ها، آن اجرايي شیوه بر عالوه شهري توسعههاي طرح بودن ناموفق

 را خود به مختص منفی و مثبت نکات و باشدمی موجودیت داراي واقعیت یک عنوان بهها آن اجرائی سازمان وها طرح
 اجرائی سازمان ماهوي ابعاد که است ریزي برنامهي وظیفه بنابراین گیرد.می قرار مدنظرها طرح تدوین فرایند در که دارند

 تدوین فرایند به نگاه نوع در تغییر ریزي، برنامه فرایند مورد در دهد. اما قرار مدنظر برنامه تدوین فرایند در راها طرح

ها طرح پذیري تحقق در تر مهم همه از و طرح ارائه فرایند در چه و تحلیل فرایند در چه را متفاوتی تواند نگاهها میبرنامه
 .(Ratcliffe & Krawczyk, 2011, pp. 644-645) باشد داشته همراه به

 از متنوعی طیف گرفتن نظر در مدعی آینده، بینی پیش ادعاي بر که عالوه آمد پدید نگاري آینده بر مبتنی فکري مکتب

 ,Chermack)(است فعلیت کشیدن چالش به رویکرد این افتد. اساس اتفاق براي سیستم است ممکن که است هائی آینده

Lynham, & Ruona, 2001, p. 7برطرف در سعی استراتژیک ریزي برنامه در مکمل بعدي عنوان به پژوهی . آینده 

 دارد ( محیطی زیستهاي دغدغه داشتن نظر در با اجتماعی توسعه اقتصادي، رشد تحقق و موجودهاي چالش نمودن

(Godet, Durance, & Gerber, 2009, p. 86 .  



  المللی انجمن جغرافیاي ایران)جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین                                                   32

  

لمی هاي مبتنی بر عقل عریزي و پشت سر گذاردن پارادایمتغییر نگرش به برنامهآینده نگاري فراپادایمی که در حال 
ریزان، گردش ازاد فکر و اطالعات و ها در برنامههاي رویاپردازانه، افزایش جسارت و انگیزهمایهصرف است. بن
هاي مختلف دانش و رصهي دگرگونی عهاي این فراپارادایم است که زمینهریزي از ویژگیي برنامهگستردگی حوزه

ریزي در شکل عمومی و علمی آن زیست بشري را فراهم آورده است. این بخش در پی تصویر فرایندي بود که برنامه
هاي برشمرده رسیده است(زیاري، ربانی، و ساعد، ي کنونی با ویژگیهاي گذشته پشت سر گذاشته و به مرحلهطی دوره

1396 :19.(  

 آن در روي پیش ماهوي مشکالت و کشور در راهبردي ریزي برنامه کاربست نحوه یکسو، از که است این واقعیت

 سیستم، تعدد اصلی بازیگران متناقض نیازهاي و الزامات متغیر، بسیار محیط قبیل از پیچیدههاي سیستم با مواجهه

 ریزيدر برنامه نگاري آینده رویکرد به نسبت جهانی اقبال دیگر، سوئی از و ریزي؛ برنامه محیط بر تأثیرگذار متغیرهاي

 هدایت طور پیوسته و به تغییرات بانی دیده در رویکرد این توانائی زیاد،هاي قطعیت عدم داراي پیچیدههاي سیستم

 و ریزي شهري در برنامه نگاري آینده رویکرد کاربست با داشت امید توانمی که است مسئله این بخش نوید سیستم،
برداشت، لذا در ارتباط با مواردي که عنوان گردید  شهريهاي طرح پایش و تهیه نظام بهبود جهت در مهمی گاماي منطقه

  گردد:سوال اصلی این تحقیق به صورت ذیل مطرح می
شهري و بر مبناي رویکرد آینده نگاري  نظام جاري تحوالت منطبق با هاي توسعه شهري کهالگو و فرایند مناسب طرح

  باشد، کدام است؟می

  پیشینه پژوهش 

هاي صورت گرفته در زمینه آینده نگاري در داخل و خارج از کشور به بررسی تعدادي از پژوهش 1در جدول شماره 
  هاي تحقیق ارائه شده است.و براساس روش تحقیق، هدف تحقیق یافته

  هاي صورت گرفته در زمینه آینده نگاري: برخی از پژوهش1جدول 
  ها و نتایج تحقیقیافته  روش تحقیق  هدف تحقیق  محقق

Krwzcky 
و 

Ratcliffe 
)2006(  

تفکر آینده پژوهی 
در برنامه ریزي 
شهري و کاربرد آن 
در سیستم برنامه 
ریزي شهري شهر 

  دوبلین

  تحلیل اسنادي و قوم نگاري
ارائه فرایند پیشنهادي کاربرد آینده پژوهی در 

  براي شهر دوبلینبرنامه ریزي و نظام شهري 

Khakee 
)1988(  

وارد کردن رویکرد 
آینده پژوهی در 

هاي شهري و طرح
  برنامه ریزي شهري

روش تحقیق کیفی و بررسی محتواي 
  اسنادي

ارائه فرایند پیشنهادي به جهت کاربرد آینده 
  پژوهی در برنامه ریزي 

گودرزي و 
همکاران 

)1395(  

ارائه چارچوب 
پیشنهادي آینده 

اي به منطقهنگاري 
مثابه حوزه پژوهش 

  میان رشته اي

روش تحقیق کیفی و بررسی محتواي 
  اسنادي

ضمن معرفی رویکرد آینده نگاري و آینده 
پژوهی، با نقد فرآیند برنامه ریزي موجود، به 
فرایند جدید برنامه ریزي پرداخته و ضرورت 
استفاده از رویکرد آینده نگاري را مورد بررسی 

 هايفرایند جدید را براساس پارادایمقرار داده و 
  پسا ساختارگرایی ارائه داده است.

ساعد 
موچشی و 

آینده پژوهی کاربرد 
در برنامه ریزي 

  توصیفی -تحلیلی
هاي ترکیبی آینده علی رغم استفاده از مدل

هاي جدي ها در ایران، نقصپژوهی در این طرح
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ربانی 
)1391(  

راهبردي توسعه 
  شهري در ایران

در روش تدوین و گستره آینده پژوهی و 
هاي گسترده در همچنین نقص هایی در تحلیل

هاي آینده در شهر ها، ارتباط با عوامل فن آوري
اي و محیط زیست شهري،  روندهاي منطقه

سیاسی ، و منابع انرژي پایدار جهانی، عوامل 
  است در آنها قابل مشاهده است

زالی 
)1390(  

آینده نگاري 
راهبردي در برنامه 
ریزي و توسعه 

  منطقه اي

استفاده از روش دلفی، تحلیل تأثیرات 
متقاطع براي عوامل کلیدي موثر در توسعه و 

براي شناسایی سناریوهاي  CIBنیز از روش 
و از نرم افزارهاي  ممکن و محتمل در آینده

  Scenariowizardو  MICMACکاربردي 

مرحله فرایند برنامه ریزي مطلوب  11وي 
شناخت وضع  -1پیشنهاد داده است که  شامل : 

آینده  -3تعیین مسائل کلیدي،  -2موجود، 
 هايترسیم چشم انداز و تعیین حوزه -4نگاري، 
گزینش  -6تهیه سبد سناریوها،  -5هدف، 

هدف گذاري کیفی و کمی،  -7لوب، سناروي مط
هاي تدوین پروگرام -9سیاست گذاري،  -8

بازخورد،  11اجرا و پایش فرایند،  -10اجرایی، 
  باشد.می

  ارائه سناریوهاي 
پورمحمدي 
و حسین 

زاده 
  )1389دلیر(

مهندسی مجدد 
فرایند برنامه ریزي با 
 تأکید بر کاربرد آینده

  نگري

محتواي روش تحقیق کیفی و بررسی 
  اسنادي

ارائه فرایند جدید برنامه ریزي  براساس 
  هاي پسا ساختارگرایی پارادایم

  مبانی نظري 

 ،1394 کوواسا،(برد کار به 1932 سال در اندازساز چشم اينویسنده  ولزجیاچ بار اولین براي را نگاري آینده اصطالح
 یندهآ فلسفه با عمدتاً پژوهی آینده. است پژوهی آینده دانش عملیاتی بعد یا اجرایی زمینه واقع در نگاري آینده). 19

 .است مرتبط آینده ترسیمی و اجرایی عملیات با نگاري آینده ولی، دارد کار و سر اندیشی
هاي رویکرد برنامه ریزي شهري هاي اخیر که رویکرد آینده نگاري به طور جدي وارد برنامه ریزي شد، نقصطی سال

وان به تها میبا تفکر آینده نگاري بیشتر شناخته شده و درباره آن بحث شده است. از مهمترین این نقص در مواجهه
وتاه مدت هاي کگویی و پیش بینی، جهت گیريهاي پیشنقص در مواجهه با پیچیدگی و نامعلومی تغییرات، محدودیت

عان و نفود مشارکت و همکاري موثر بین ذيبرنامه ریزي، نبود یک رویکرد جامع و کل نگر به سیستم شهري، نب
  توجهی رویکرد چشم انداز به آینده اشاره نمود.بی

 که براي فرایندهاي آینده  براي مختلف هايشود،  این چارچوبهاي عام آینده نگاري مطرح میدر ادامه چارچوب

 انجام براي توانمی و است عمومی گارين آینده اجراي فرایند کننده بیان اند، شده ارائه نظران صاحب توسط نگاري

 و هااین چارچوب کرد. استفاده آنها از متفاوت موضوعی هايدامنه با و مختلف هايحوزه در نگاريمطالعات آینده
یافته که در  توسعه مدل و ریجر ساریتاس، هورت، مایلز، وروس، مارتین، نگاري آینده چارچوب از: عبارتند فرایندها

  توان مراحل انجام آنها  مشاهده نمود.می 2 جدول شماره
 آینده پژوهشگران و که صاحبنظران رسید نتیجه این به توانمی استفاده مورد مراجع در شده ارائه توضیحات به توجه با

 مفاهیم این از بعضی در و بوده نظر اتفاق دارايها مؤلفه برخی از در اند،کرده اشاره فرایند مهم عوامل ذکر به که نگاري

توان به ها میاند. از این چارچوبداشته مشابهی برداشت و داده ارائه یکسانی متفاوت، تعاریف گذاري نام با وجود نیز
  هاي توسعه شهري با رویکرد آینده نگاري استفاده کرد.جهت تدوین فرایند برنامه
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  : چارچوب آینده نگاري و مراحل انجام آن2جدول 

  مراحل انجام  نگاريچارچوب آینده 

  مارتین چارچوب
)Martin, 1995(  

 براي میمتص« داد)؛ شامل: انجام باید نگاري آینده از قبل که (کارهایی آینده نگاري پیش مرحله -

  ».سازيآماده هايفعالیت«و  »آینده نگاري شروع
هاي گزینه بر توافق«، »راهبردي تحلیل«، »آینده نگاري فرآیند طراحی«نگاري؛ شامل:  مرحله آینده -

  ».فرآیند آینده نگاري از حاصل نتایج انتشار«و » محتمل
  آینده نگاري) نتایج پیاده سازي نگاري (فرایند پساآینده مرحله -

  وروس نگاري آینده چارچوب
)Voros, 2003(  

  استراتژیک.هاي آگاهی براي پیمایش و اطالعات آوري ورودیها شامل: جمع -
  انداز. چشم ترسیم و تفسیر تحلیل، مجزاي مرحله شامل: سه نگاري آینده - 
  استراتژي. غیرملموس و ملموسهاي خروجی دسته شامل: دوها خروجی  -

ساریتاس  نگاري آینده چارچوب
  تامر) و تایماز (ساریتاس،

 )Saritas, 2006(  

  کردن درك -
  ترکیب -
  انتخاب و تحلیل  -
   شکل تغییر  -
  فعالیت -

  مایلز چارچوب
)Miles, 2002(  

  نگاريآیندهپیش -
 بکارگماري -

 آینده از تصویري ایجاد -

 اجرا-

  جدید-

  هورتون آینده نگاري چارچوب
.(Horton, 199  

  ورودیها مرحله -
  نگاري آینده مرحله -
  فعالیت و خروجیها -

  ریجر  چارچوب
)Reger, 2001(  

  پژوهش حوزه انتخاب و اطالعاتی نیازهاي تعیین -
  پژوهش هايیا حوزه اساسی سوالهاي اهداف، تعیین -
  ابزارها وها روش اطالعاتی، منابع انتخاب -
  ها داده آوريجمع -
 اطالعات تفسیر و تحلیل سازي،غربال-

 تصمیمات  آماده سازي-

  گیري تصمیم و ارزیابی -
  اجرا و سازيپیاده -

  نگاري آینده یافته توسعه چارچوب
(Santo, et al., 2006)  

  محدوده  تعیین -
   بررسی تحت موضوعات وسعت -
  پوشش تحت جغرافیایی محدوده و استراتژي تمرکز -
 زمانی افق  -

  سازمانی و فردي تهاي مهار و تخصص -
  متدولوژي انتخاب  -
  نظر مورد افراد یا هدف جامعه -
  هاي همکاريمؤسسه یا شرکت تاسیس -
 استراتژي انتشار  -

  )Popper, 2008چارچوب پوپر(
  نگاري یندهآ یشپ مرحله -
  یريمرحله به کارگ -
  مرحله خلق -
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  اکتشاف -
  یلتحل -
  برآورد -
  مرحله اقدام -
  مرحله بازنگري -

  هاي آینده نگاريروش
 تلفیهاي مخها به شیوهروند. این روشهاي آینده نگاري اغلب به صورت ترکیبی در اجراي آینده نگاري به کار میروش

تقسیم بندي شده اند. یکی از این شیوه ها، تقسیم بندي بر مبناي تکنیک به کار رفته در آنهاست که عبارتند است از 
 ,Reger, UNIDO,2005هاي کیفی(هاي شبه عددي یا قضاوتی ـ روشروش هاي کمی یا عددي ـروش

  . )45، 1387)(عباسی شاهکوه و دیگران، 2001
رخی هاي آینده نگاري ارائه شده است که بهاي متفاوتی از روشمطالعات آینده نگاري، دسته بنديبه دلیل گستره وسیع 

  آورده شده است. 3از آنها در جدول شماره 
  هاي آینده نگاري فنون و روش :3جدول 

  اکتشافی  هنجاري  کمی  کیفی  روش
  *    *    سازي عاملمدل

  *    *    اهاي علتتحلیل الیه
  *      *  قابلمتتحلیل تأثیرات 

  *      *  سازيهاي تصمیممدل
  *  *  *    دلفی
  *      *  سازي آماريمدل
  *  *  *    هاي مشارکتیروش
  *  *  *    هاي شخصیاینده

    *    *  بینیبازار پیش
  *  *  *  *  سناریوها

  *  *  *  *  نگاشتره
  *    *    تحلیل جایگزینی

  *  *  *    متن کاوي
  *      *  تحلیل آثار روند

    *  *    چشم انداز
  )145: 1392(فاتح راد و دیگران، 

ها، ها در هشت مقوله شامل کشف، طراحی و تحلیل سیستمهاي آینده پژوهی را بر اساس عملکرد روشرونی روش
مدل سازي و شبیه سازي، پیش بینی، پایش و نظارت محیطی، تحلیل اثر/ احتمال، سناریو سازي و تحلیل احتمال، 

  ). Roney, 2010: 79هاي فوق(اطالعاتی براي تسهیل روشهاي تصمیم گیري، سیستم
با توجه به ماهیت این پژوهش و ارائه فرآیند یرنامه هاي توسعه شهري از این روش ها استفاده نشده است، لیکن جهت 

  معرفی و استفاده در برنامه هاي آینده نگاري منطقه اي و شهري ارائه گردید.

  روش تحقیق 

ین گیرد و از قوانها و تغییرات محیط را در نظر میاین پژوهش، که در آن پیچیدگی ها، عدم قطعیتبا توجه به ماهیت 
ها نون گردآوري دادهفباشد. ثابت از پیش تعیین شده تبعیت نمی کند پارادایم غالب تفسیري و رویکرد تحقیق کیفی می
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ها (با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته و دهباشد. شیوه تحلیل دااز طریق مطالعه، مشاهده و مصاحبه می
 پرسشنامه باز) در قالب تکنیک دلفی به منظور اخذ نظرات نخبگان و خبرگان در حوزه برنامه ریزي و آینده پژوهی

  استفاده شد.
 دهآین سؤاالت از ايگسترده طیف اکنون براي و شد شناخته علمی مهم روش یک عنوان به 1960 يدهه ياز نیمه دلفی،
 هاىروش از یکى عنوان به تکنیک این .شودمی استفاده هارشته و هازمینه از ايطیف گسترده در و پیچیده، و محور
تعداد متخصصین . )100، 1388است(احمدي،  آینده هاىدغدغه از بسیارى هگشاى را پژوهى همواره آینده در مطرح

تصمیم،  تکیفی مشکل، وسعت یا دلفی هدف نمونه، بودن ناهمگنی همگنی یا: فاکتورهاي به وابسته در تکنیک دلفی
 50 از رکمت معموالً کنندگان شرکت تعداد و زمان است خارجی و و داخلی اعتبار مطالعه، ياداره در تحقیق تیم توانایی

 هايگروه در اما اند،گزارش نموده نیز را نفر 20 تا 10 تعداد مقاالت در هرچند. است بوده نفر 20تا  15 اکثراً و نفر
نظرات،  يگسترده طیف آوردن دست به براي هتروژن ينمونه 15 معموالً از دلفی در. است کافی نفر 10 هموژن
   ).100، 1388شود(احمدي، می استفاده پذیرش قابل هاىحل راه و کیفیت با هايپاسخ

نفر بوده است. متخصصین شامل تهیه  15اخذ نظرات برابر با هاي انتخاب شده جهت در تحقیق کنونی تعداد نمونه
هاي ها در دستگاههاي مهندسین مشاور شهرسازي و معماري، ناظران طرحهاي شهري در شرکتکنندگان طرح و برنامه

  .باشدهاي شهري و آینده نگاري میتأیید و تصویب کننده و همچنین اساتید و صاحب نظران در حوزه برنامه
هاي نخبگان در خصوص اصول آینده نگاري در ارتباط با برنامه ریزي شهري اخذ گردید، در مرحله اول نظرات و ایده

سپس در مرحله دوم این اصول و شاخص ها در ارتباط با برنامه هاي شهري دقیق گردید و در مرحله سوم  میزان در 
ه هاي شهري توسط متخصصین و نخبگان این حوزه مورد نظرگرفتن اصول رویکرد آینده نکاري در طرح ها و برنام

فرآیند کلی تدوین برنامه هاي شهري بر مبناي رویکرد آینده نگاري نیز با توجه به نظرات در نهایت  سنجش قرار گرفت 
  متخصصین، سوابق و فرآیند هاي مشابه و عام آینده نگاري در جهان و ایران  ارائه گردید. 

  
  ي و مفهومی پژوهش : چارچوب نظر1شکل 
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  هاي تحقیقیافته
ی تکنیک دلفدر این قسمت با توجه به جمع بندي از مباحث مطرح شده مبانی نظري آینده نگاري، مرحله اول و دوم 

تواند در حوزه برنامه ریزي شهري مد نظر قرار گیرد، مشخص و اولویت بندیگردید. این اصول اصول این رویکرد که می
توجه به ذي نفعان و ذي نفوذان (مشارکت پذیري) ـ هاي مورد توجه متخصصین: یازده گانه شامل به ترتیب اولویت

شناخت و تحلیل دقیق و ها، ها و پیچیدگیها، شوكها، عدم قطعیتنامعلومی ها و مگاترندها ـ توجه بهتوجه به روند
ري ـ ـ سناریو نویسی و آینده نگ ها و نتایج اسناد فرودست و فرادستریزي ـ توجه به برنامهاي از محیط برنامهسنجیده

 باشد؛میها و جهان بینی به ارزشتوجه  ترسیم چشم انداز ـشمولیت و همه شمولی ـ  نگاه بلند مدت ـ کل نگر بودن ـ
 هاي توسعه شهري  سنجیده شد که درسپس در مرحله سوم تکنیک دلفی، میزان در نظر گرفتن اصول مذکور در برنامه

  ارائه شده است.  2ادامه در جدول شماره 

  : معرفی اصول رویکرد آینده نگاري و میزان در نظر گرفتن این اصول در فرآیند برنامه هاي توسعه شهري 4جدول 

  شاخص  اصول
میزان نتایج حاصل 
  از تکنیک دلفی

توجه به ذي نفعان و ذي 
نفوذان (مشارکت پذیري)                                                                          

میزان در نظر داشتن و توجه حضور نهادهاي مختلف، میزان بهره مندي از مشاوران 
ش کت بخمشارتوجه به هاي مختلف دولتی، میزان مختلف، میزان استفاده از ارگان

  ها،  NGOو  خصوصی و جامعه مدنی
44%  

ها، عدم توجه به نامعلومی
ها و ها، شوكقطعیت

  ها پیچیدگی

میزان توجه به مسایل زیست محیطی، خشکسالی و بحران آب، مخاطرات طبیعی 
  و....                                                  (زلزله)، جنگ، تحریم 

18%  

ها و توجه به روند
  مگاترندها 

اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، پیشرفت تکنولوژي و علم، فناوري میزان توجه به 
  ... گسترش تعامالت بین المللی اطالعات و ارتباطات(فاوا)،

2/16%  

  کل نگر بودن 
مام مسائل ازجمله اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، زیست میزان توجه به ت

  گردشگري، سیما و منظر شهري، فضاهاي عمومی و ..محیطی، 
8/61 %  

  % 2/39  هاي همه اقشار، سنی، جنسی، قومیتی و . . .نیازمیزان توجه به   شمولیت و همه شمولی 
ها و نتایج توجه به برنامه

  اسناد فرودست و فرادست 
هاي جامع، استراتژیک، هاي آمایش، مجموعه شهري، طرحمیزان توجه به طرح

  ....و  CDSراهبردي، 
8/61 %  

  % 4/55میزان توجه و در نظرگرفتن بازه زمانی بلند مدت                                                                                   نگاه بلند مدت 

ها و جهان توجه به ارزش
  بینی 

  %48  هاي جامعههاي حاکم بر انواع قشرها و جهان بینیمیزان توجه به ارزش

سناریو نویسی و آینده 
  نگري 

  % 9هاي بدیل                                                                             هاي ممکن، محتمل، مطلوب و خلق آیندهمیزان توجه به بررسی آینده

شناخت و تحلیل دقیق و 
اي از محیط سنجیده
  ریزي برنامه

  % 8/61  میزان توجه به وضعیت موجود و محیط برنامه ریري

  % 65  میزان توجه به ترسیم چشم انداز مناسب     ترسیم چشم انداز
  % 20  میزان و درصد میانگین در نظرگرفتن اصول رویکرد آینده نگاري در تدوین برنامه هاي توسعه شهري

ب مطلو هاي ممکن، محتمل وهمانطور که در جدول باال ارائه شده است، توجه به سناریو نگاري و در نظرگرفتن آینده
ها به ترتیب ها و عدم قطعیتو پس از آن توجه به مگا ترندها و همچنین توجه به نامعلومی %9بسیار پایین و در حدود 

و پس از آن شناخت و  %65اند و ترسیم چشم انداز با کمترین میزان را به خود اختصاص داده %18و  %2/16در حدود 
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اند. به صورت بیشترین میزان را به خود اختصاص داده %8/61ر بودن با اي از محیط و کل نگتحلیل دقیق و سنجیده
  باشد. می %20هاي توسعه شهري بسیار پایین و در حدود میانگین توجه به اصول رویکرد آینده نگاري در برنامه

 هورتون وروس، ساریتاس،( نگاري آینده عام هايچارچوب برروي شده انجام هايتحلیل و بررسی براساس همچنین
 شماره جدول قالب در و مشخص نگاري آینده عام فرایندهاي در هاي شاخص و اصول از یک هر کارگیري به...)  و
 اصول نگاري آینده عامل هايچارچوب تمامی تقریباً گرددمی مشاهده این جدول در که همانطور گردید؛ ارائه ،5
 از ادهاستف و نویسی سناریو« ،»محیط از دقیق تحلیل و شناخت« ،»نفوذان و نفعان ذي به توجه و پذیري مشارکت«

 در. دارد اصل 4 این اهمیت از نشان که دربردارند را »مگاترندها و روندها به توجه« ،»نگاري آینده هايمدل و هاروش
 برخوردار اصول یهبق به نسبت باالتري اولویت از اصول این نیز گرفت صورت نخبگان که توسط اصول این بندي اولویت
 .هستند

  : به کارگیري اصول و شاخص هاي آینده نگاري در چارچوب هاي عام آینده نگاري5جدول 

     
  شاخص

  
 چارچوب

مشارکت 
پذیري(توج
ه به ذي 

نفعان و ذي 
نفوذان)                                                                               

توجه به  
هانامعلومی
، عدم 
ها، قطعیت
ها و شوك

  ها پیچیدگی

توجه به 
روندها و 
مگاترنده

  ا 

ك    
ل 

نگر 
  بودن 

شمولی    
ت و همه 
  شمولی 

توجه      
به 
ها برنامه
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  مأخذ: نگارنده
هاي آینده نگاري ها تمامی اصول و شاخصگردد هیچ کدام از چارچوبمشاهده می  5همانگونه که در جدول شماره 

ها در فرایند تهیه برنامه هاي توسعه شهري، را در برنداشتند. لذا با توجه به اهمیت به کار گیري این اصول و شاخص
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ینده اصول رویکرد آهاي عام آینده نگاري بوده و بتواند تمامی فرایندي پیشنهاد گردید که تلفیقی از مراحل چارچوب
ها در طرح راهبردي ـ ساختاري تهران لحاظ گردد به نگاري را در برداشته باشد؛ و نتایج ارزیابی این اصول و شاخص

  هاي موجود براساس رویکرد آینده نگاري را جبران نماید. تواند نقص مراحل فرایند تدوین برنامهنحوي که این فرایند می
هاي توسعه شهري براساس رویکرد آینده نگاري تبیین شده است شامل ش به جهت تهیه برنامهفرایندي که در این پژوه

غربال سازي و تفسیر اطالعات،  -4تحلیل اطالعات،  -3جمع آوري اطالعات،  -2درك کردن،  -1هفت مرحله اصلی: 
این  -3-5باشد؛ که در شکل ورد، میپیاده سازي و اجرا و بازخ -7ها (ارزیابی و تصمیم)، خروجی -6آینده نگاري،  -5

  فرایند و سلسله مراتب مراحل آن ارائه گردیده است.
گردند. سپس شناخت وضع موجود با توجه به روندها، ابتدا براساس جهان بینی، ارزشهاي حاکم بر محیط مشخص می

عوامل کلیدي و پیشرانها، عدم قطعیت  گردد. در مرحله بعدنفعان و ... انجام میقوانین، اسناد فرادست و فرودست، ذي
گیرند، با توجه به تعیین عوامل ها، استعدادها، شگفتی سازها، مورد بررسی و تحقیق قرار میها، شوك ها، روندشکن

هاي آینده نگاري به هاي آینده نگاري و همچنین برگزاري کارگاهها و تکنیکها و استفاده از مدلکلیدي و پیشران
انواع آینده و ترسیم چشم انداز مطلوب و محتمل پرداخته می شود. سپس براساس تحلیل هاي راهبردي شناسایی 

ردد. گهاي شهري ارائه میها و اقدامات عملی در قالب برنامهصورت گرفته، اولویت بندي سناریوها، راهبردها و سیاست
  در ادامه به تفصیل مراحل فوق ارائه خواهد شد.

  مرحله اول:
  .باشدو گام جهان بینی و اصول ارزشی میدر مرحله اول که مرحله درك کردن نام گذاري شده است، این مرحله شامل د 

ها در تهیه طرح هاي حاکم بر جامعه و توجه به آندر این ارتباط شناخت دقیق از جهان بینی، اصول اخالقی و ارزش
ردازیم و از پها مین مرحله با تفکر ژرف به بیان و شفاف سازي ارزشبایستی مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. در ای

کنیم. ها استفاده میهاي پیشنهادي و تصمیمها براي ارزیابی پیامدهاي بالفعل و بالقوه اقدام و عدم اقدام و گزینهارزش
 ها نسبت به یکدیگر ران گزینهها بسیار گسترده است و از اصول اخالقی تا رهنمودهایی براي رجحاطیف این ارزش

تواند با تهیه پرسشنامه جامع و کامل و تکمیل آن توسط آحاد جامعه و تحلیل ها میشود. شناخت این ارزششامل می
  دقیق آن توسط جامعه شناسان نخبه صورت گیرد. 

  
  مرحله دوم: 

ی اسناد فرادست و فرودست و بررسی قوانین ها و شناخت وضع موجود، بررسجمع آوري دادهاین مرحله شامل سه گام 
  مرتبط می باشد.

ها و جلوگیري از در این مرحله جمع آوري اطالعات، اسناد فرادست و فرودست طرح، به منظور استفاده از خط مشی
ار رشوند. همچنین قوانین و مقررات مرتبط و تغییرات آن نیز مورد توجه قتناقضات و تعارضات مطالعه و بررسی می

  گیرند.می
وضع  تا گذشته زمان از مطالعه مورد منطقه شرایط ها و شناخت وضع موجود)گام اول از این مرحله (جمع آوري داده در

 اجتماعی، طبیعی، اقتصادي، امکانات و قابلیت ها،محدودیت به هاي مربوطگیرد. دادهمی قرار بررسی مورد موجود

گردد. اسناد فرادست و ... گردآوري می عالیم ها،ایده روندها، آینده، با مرتبط مباحث نوع و زیست محیطی، و از فرهنگی
 و فرایندهاي هاروش اطالعات موثر بوده و از منابع و و هاداده گردآوري و فرودست و مطالعات آینده نگاري دیگر در
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 تلخیص شود. مقایسه،می این خصوص استفادهمند در نظام مطالعات و دلفی هايپیمایش محیطی، بررسی مانند مختلفی

 گردآوري اطالعات به دادن فرم و ساختاردهی منظور به واقع در که هستند مرحله براي این دیگري بخش بنديجمع و

 باشد، داشته را بررسی و امکان مدیریت که قالبی در ارائه براي و نامربوط موارد حذف و آن سطح آوردن پایین شده،

شوند. در تهیه طرح قوانین و مقررات مرتبط ارگان هاي مختلف از جمله مجلس شوراي اسالمی، شوراي می استفاده
شهر، شوراي عالی معماري و شهرسازي و ... بایستی در نظر گرفته شود تا تناقضی بین برنامه تهیه شده و قوانین مورد 

 شناسایی براي مغزي طوفان پویش، منابع، مرور همچون هاییروش کارگیري نظر وجود نداشته باشد. در این مرحله از به

  شود.مسائل استفاده می درك و

  
  مرحله سوم: 

این مرحله شامل سه گام اصلی می باشد. گام اول تحلیل و مشارکت ذي نفعان و ذي نفوذان، مدیران و سیاست مداران 
  باشد.روندها میمی باشد، گام دوم تحلیل وضع موجود و گام سوم تحلیل 

 باشدیمشهر  در توسعۀ یزيمراحل برنامه ر یمشارکت در تمام یجادجهت ا برنامه ریزي با رویکرد آینده نگاري بستري
در صورت ظهور  یابند و یظهور نم يتوسعۀ شهر ينفوذان، برنامه ها ينفعان و ذ ذي که بدون مشارکت يبه گونه ا

 عادی ابدر تمام ي نفوذانو ذ ي نفعانبه عبارت بهتر، مشارکت ذشد،  اهندبا شکست مواجه خو یدر مدت زمان کوتاه
اطق توسعۀ شهرها و من یاصل یدکل) و... ينهاد -مدیریتی -یاسیس یطی،مح یستز ي،اقتصاد ی،اجتماع( توسعۀ شهر

باز  "مشارکت"هاي مشارکت محور در ایران با آن مواجه هستند به ماهیت یکی از مشکالتی که طرح .ي استشهر
گردد. ایجاد باور در مردم به نقش مهم آنها در برنامه ریزي، نیازمند آموزش شهروندي، تغییر در فرایندهاي دخالت می

به عنوان یک مقطع زمانی بلکه امري دوجانبه و رفت اي که مشارکت آنها نه دادن مردم در فرایند تهیه طرح به گونه
برگشتی میان مردم و یا ذي نفعان ذي نفوذ و تهیه کنندگان طرح باشد. آنچه که در این بین مغفول مانده است، اینکه 

دیل عضرورت دارد افراد بازخورد نظرات خود را مالحظه نمایند و در فرایندي تعاملی بتوانند نتایج را قبول، اصالح، ت
یا نقد نمایند. اما آنچه که امروزه در کشور در قالب مشارکت مردمی ظهور نموده است تکمیل پرسشنامه یا مصاحبه با 

  مردم است. 
 اجماع و همکاري سازماندهی ساختار، در این خصوص ضرورت دارد پس از شناسائی ذي نفعان و ذي نفوذان و تدوین

هاي صحیح مواجهه در یک فرایند تعاملی اقدام شود. کت و آموزش شیوهعمومی نسبت به توجیه اهمیت مشار سازي
توان افراد مشارکت کننده باید در تمامی فرایند تهیه و اجراي طرح ثابت باشند. براي این امر می نکته دیگر اینکه ترجیحاً

  هاي تشویقی، در نظر گرفتن حق و الزحمه براي افراد و غیره بهره برد. از سیاست
 يسازو اجماع يهمکار یساختار، سازمانده نیخبرگان و تدو و نفوذينفع، ذيذ يهاگروه ییشناسا ین گام، شاملا

باشد. ذي نفعان و ذي نفوذان، ایشان می (نظر سنجی)التیو تما شاتیگرا یاستخراج و شناسائ ی و همچنینعموم
مان هاي غیر دولتی، نهادهاي بخش خصوصی و نهادهاي هاي حکومتی و دولتی، نهادهاي حکومتی ـ عمومی، سازنهاد

   باشند.ها، افراد میاي، سازمان هاي جامعه مدنی و احزاب و خانوادههاي محلههاي غیردولتی، تشکلبین المللی، تشکل
ها و باشد، از تکنیکسوم از این مرحله که شامل تحلیل وضع موجود و تحلیل روندها می در ارتباط با گام دوم و

 راي) ب(سوات یدنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد یلتحل یا یابیهاي خبرگان، برون همچون پانلهاي مختلف روش
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اي این گیرند.  محتویکدیگر مورد استفاده قرار میبر  یهاي اصلیشران، مسائل، روندها و پیرگذاريتأث یدرك چگونگ
 - یجتماعا یمطالعه و بررسیی، ایو جغراف یعیطب تیوضع لیتحلی، خیتارو تحوالت  نهیشیپ یبررسمرحله شامل 

مطالعه و یی، فضا – يساختار کالبد یمطالعه و بررسي، اقتصاد طیو شرا تیوضع یمطالعه و بررسی، تیو جمع فرهنگی
دمات خ تیوضع یمطالعه و بررسي، شهر تیریساختار مد یمطالعه و بررس، کیحمل و نقل و تراف تیوضع یبررس
 نییبو ت کپارچهی لیتحل ،بحران تیریو مد یطمحیستیز تیوضع یمطالعه و بررسي، شهر هايرساختیو ز يشهر

  باشد.و ... می شهر یسازمان فضائ يالگو یچگونگ

  
  مرحله چهارم:

 کامالً  این مرحله باشد.و اطالعات)، شامل سه گام همزمان میها داده تفسیر و تحلیل این مرحله، (مرحله غربالسازي و 

 افراد و پروژه درگیر در هايهاي مرحله قبل، گروهاست. و با در نظر گرفتن یافته تعامل و بحث نیازمند است و استداللی

ها، استعدادها، شگفتی ها، پیشرانشوند که از نتایج آن عدم قطعیتمی تحلیل و بحث نیز وارد همچون مدیران دیگري
ه اممحیط برنمؤثر بر  ي) و کالن روندهايریگنوظهور و درحال شکل يهادهینوروندها (پدها، کنها، روندشسازها، شوك

بردي تحلیل راههاي راهبردي در ارتباط با آن صورت گیرد. در تر و تحلیلهاي عمیقشوند تا تحلیلریزي مشخص می
ها(مانند اثرات اقتصادي و اجتماعی و اثرات خصیص منابع و هزینه فرصتهاي مختلف اعم از تهدف ارزیابی گزینه

  همافزایی) است.  

  
  مرحله پنجم: 

هاي ممکن، محتمل و گام اول به شناسایی انواع آینده در مرحله آینده نگاري ضمن طراحی فرآیند آینده نگاري در
یک چشم انداز اثر بخش، ما  پرداخت. در واقع با تدوینپردازیم و درگام دوم به ترسیم چشم انداز خواهیم مطلوب می

وجه به بینی با تي قابل پیشداریم و تصویري از آیندهنخستین گام بلند در راه خلق آینده خواستنی خود را برمی
ین شهر ا«کنیم تا به این سوال پاسخ دهیم که با ترسیم چشم انداز تالش میکنیم. در واقع ها را مشخص میتوانمندي

اب و انتخ لیتحل، اندازچشم يهانهیگز نییتبترسیم چشم انداز شامل مراحل:  ».شدن را دارد؟ي توان بالقوه چه چیز
 ياهتیمورأانداز و مسند چشم میتنظی، مدن يها و نهادهاسازمان تیمورأم هیانیب، اندازچشم هیانیب، اندازچشم نهیگز

هاي چشم انداز سازي همچون مدل ارگون، مدل پنسیلوانیا، فن توانیم از انواع مدلباشد. در این مرحله میمی توسعه
مکن م هايیندهبراي برآورد آ یهم چون دلف ییهاروش یريبه کارگتهران و فن اسمارت استفاده نماییم. در این مرحله 

  . باشدموثر می بسیار دلخواه هايیندهآ یشنهادپ یا
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  مرحله ششم: 
 محتمل، آینده نوع سه اساس گردند و سپس برها)، سناریوها تدوین میله(مرحله ششم، مرحله خروجیدر این مرح

 سه در سناریوها شناسایی براي شود، از این روزده می سناریونگاري هايبندي روشتقسیم به دست مطلوب و ممکن

لذا سه دسته  .آمد پدید دسته شش نهایتاً  شده و بخش تقسیم زیر دو به خود گروه که هر شده طبقه بندي اصلی گروه
ش بین که سناریوهاي پی» دهد؟چه اتفاقی در آینده رخ می«شوند که عبارتند از : اصلی از پاسخ به سه سوال شناسایی می

 هاي اکتشافی در پی پاسخ برمیکه سناریو» چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟«دهند. (آینده نگر) به این سوال پاسخ می
  دهند.  که سناریوهاي هنجاري بدان پاسخ می» توان به هدفی خاص دست یافت؟چگونه می«آیند و نهایتاً، 

این مرحله شامل موارد: شناسایی متغیرهاي کلیدي، بررسی ارتباط بین متغیرها، تشکیل ماتریس اثرات متقاطع، استخراج 
کلیدي  باشد. شناسایی متغیرها و عواملعوامل کلیدي، ترسیم منطق فضاي داستان سناریو می پالن اثرگذاري و اثرپذیري

رد. سپس پذیهاي راهبردي انجام گرفته صورت مینفوذان و تحلیلنفعان و ذيدر طی مراحل پیشین با توجه به نظر ذي
سناریوهاي با احتمال قوي، سناریوهاي با احتمال با استفاده از نرم افزارهاي مرتبط با این حوزه (مانند سناریو ویزارد) 
آید. وضعیت هر سناریو با توجه به عوامل کلیدي ضعیف، و سناریوهاي با احتمال سازگاري و انطباق باال به دست می

  ارائه شده است.  2گردد. مراحل انجام سناریونگاري براي نمونه در شکل شماره مشخص می

  
  سناریونگاري: مراحل انجام 2شکل 

ها و نرم افزارهاي مورد اشاره به عنوان مثال و تکمیل نمودار ارائه شده است و در زمان اجراي طرح با مراحل، روش
  توان از روش مناسب بهره گرفت.هاي روز و نرم افزارهاي موجود میتوجه به روش

  
  مرحله هفتم: 

پردازیم که هدف اصلی آن ایجاد برد، برنامه، راه کارها و اقدامات میها، راهدر مرحله پیاده سازي و اجرا، به بیان سیاست
تواند در تحقق چشم انداز و آینده مطلوب گام بردارد و در نهایت هدف از این مرحله آثار قابل اندازه گیري است که می

، ستمیس يمحورها و ابعاد راهبرد نییعتباشد. راهبردها شامل موارد: تهیه برنامه اجرایی و نهادینه کردن فرایند برنامه می
شناسایی  شامل موارد:  هااستیس باشد.می راهبردها يبندتیاولو، راهبردها یپابرجائ، توسعه يراهبردها نیتدو

ها و اقدامات ها، برنامهتنظیم سیاست، هاي داراي اولویتها و اقدامات الزم براي اجراي استراتژيها، برنامهسیاست
 يهاضرورتشامل:  اقدام يهابرنامه باشد؛ و سپسمی ها و اقدامات مناسبها، برنامهارزیابی و انتخاب سیاست، مختلف

  باشد.اقدام می يهابرنامه يبندتیاولو، اقدام يهابرنامه یمعرف، اقدام يهابرنامه يرو شیپ
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بسیار مورد توجه قرار گرفته است مهندسی مجدد است.  باشد. یکی از فنونی که امروزهگام بعدي بازخورد و پایش می

هاي پایش پذیرد. مکانیزمتوان از مرحله اجرا مجزا دانست این دو مرحله به طور همزمان انجام میمرحله پایش را نمی
ه ریزي د برنامهاي بازخورد در فراینباشد و وظیفه آن ایجاد حلقهو ارزیابی به عنوان بخشی از برنامه کار مرحله اجرا می

هاي ذي مدل فراهم ساخته است. پایش، فرایندي مستمر است که در طول مرحله اجرا اطالعات پراهمیتی را براي طرح
نماید. در واقع با اجرایی شدن و پایه الزم جهت حسابرسی و پاسخگو بودن در قبال مصرف منابع محدود ایجاد می

ین مرحله از فرایند برنامه ریزي در طول مرحله اجرا زمینه الزم را براي دهند. اها مشکالت خود را نشان میبرنامه
  دهد. حسابرسی و پاسخگویی در قبال انجام طرح را نشان می

  
  هاي تحقیق)هاي توسعه شهري بر مبناي رویکرد آینده نگاري(مأخذ: یافته: فرایند پیشنهادي تهیه برنامه3 شکل
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  نتیجه گیري 
در این پژوهش مطابق اهداف در نظر گرفته شده، اصول یازده گانه رویکرد آینده نگاري جهت کاربست در تدوین برنامه 

 به توجه ـ مگاترندها و هاروند به توجه ـ) پذیري مشارکت( نفوذان ذي و نفعان ذي به توجههاي توسعه شهري شامل 
 وجهت ـ ریزيبرنامه محیط از ايسنجیده و دقیق تحلیل و شناخت ها،پیچیدگی و هاشوك ها،قطعیت عدم ها،نامعلومی

 شمولیتـ  ودنب نگر کلـ  مدت بلند نگاهـ  نگري آینده و نویسی سناریوـ  فرادست و فرودست اسناد نتایج و هابرنامه به
 تکنیک دلفی مشخص و اولویت بندي با استفاده از بینی جهان و هاارزش به توجه ـ انداز چشم ترسیم ـ شمولی همه و

هاي توسعه شهري نشان می دهد که توجه به سناریو گردید. نتایج حاصل از سنجش میزان استفاده از این اصول در برنامه
هاي ممکن، محتمل و مطلوب در تدوین برنامه هاي توسعه شهري بسیار پایین و در حدود نگاري و در نظرگرفتن آینده

اند. بیشترین میزان را به خود اختصاص داده %65اند و ترسیم چشم انداز با را به خود اختصاص داده کمترین میزان 9%
هاي توسعه شهري بسیار پایین و در حدود همچنین به صورت میانگین توجه به اصول رویکرد آینده نگاري در برنامه

  باشد.می 20%
مرحله  هفتتوسعه شهري بر مبناي رویکرد آینده نگاري شامل هاي فرآیند پیشنهادي این پژوهش جهت تدوین برنامه

ها اصلی درك کردن، جمع آوري اطالعات، تحلیل اطالعات، غربال سازي و تفسیر اطالعات، آینده نگاري، خروجی
  (ارزیابی و تصمیم)، پیاده سازي و اجرا می باشد.

هاي ترین مشکالت تدوین برنامههاي آینده نگاري اساسیروشتوان عنوان نمود با کاربست اصول و به طور خالصه می
شهري  هاي توسعهیابد. در نظر گرفتن این رویکرد در برنامهتوسعه شهري در بحث محتوا و تحقق پذیري آن بهبود 

، اي شهريهها در طرحها در پاسخ به عدم قطعیت ها، توجه به جاري سازي استراتژيانعطاف پذیري باالي طرحموجب 
هاي توسعه به جاي تعیین تکلیف قطعی در مورد تمامی موارد، انجام مطالعات آینده تعیین محورهاي کلیدي و سرمشق

هاي خبره محور به جاي تحلیل روندها و مشارکت مردم و تقویت نگري و پیش بینی با تأکید بر نخبگان و روش
NGOها خواهد شد.  
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