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Abstract
Purpose: The city of Isfahan, a cultural city with a long history, is famous in the
world and has a strategic position in Iran, so its future is important for the
competitive and relative prosperity of this city. The aim of this study is to extract
an integrated model of strategic foresight.
Method: First of all, using Meta synthesis method, the components of the model
have been extracted from library studies and documents. Then, with three rounds
of Delphi method, using the experts of Isfahan city and municipality, the
components of Isfahan city have been selected. Finally, the interpretive
structural modeling method prioritizes the components over each other.
Findings: The results showed that the integrated strategic foresight model
presents content model in the input stage and first level and strategic questions in
final level. Foresight stage starts with trend analysis in the first stage and ends
with vision in final level. In the output stage, the test of strategic options is set
along with signals and wildcards to enter the strategic plans and create
partnership among stakeholders. In the strategy stage, strategies towards
strategic plans and their impact analysis on budget are considered as the best
features for strategic foresight model of Isfahan.
Conclusion: According to the research results, in order to achieve sustainable
plans for the city and the municipality, while preparing a futuristic document
with an integrated model, Isfahan Municipality should prepare scenarios for the
desired image of the city in order to achieve sustainable plans while
strengthening the strategic plan.
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چکيده
هدف :شهر اصفهان ،شهری فرهنگی ،با قدمت تاریخی ،شهرت جهانی دارد و دارای موقعیت استراتژیک ویژهای
در کشور ایران است ،لذا آیندهنگاری راهبردی میتواند بر مزیتهای رقابتی و نسبی این شهر بیافزاید .پژوهش
حاضر با هدف استخراج الگوی یکپارچهی آیندهنگاری راهبردی شهر اصفهان انجام گرفته است.
روش :در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به استخراج مؤلفههای الگو به کمک مطالعات و اسناد
کتابخانه ای پرداخته شده است .پس آن به کمک سه دور روش دلفی و با استفاده از خبرگان شهر و شهرداری
اصفهان به انتخاب مؤلفههای شهر اصفهان پرداخته شده است .در انتها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری
تفسیری ،اولویتدهی مؤلفهها نسبت به هم صورت گرفته است.
یافتهها :نتایج نشان داد ،الگوی یکپارچه آیندهنگاری راهبردی ،در مرحلهی ورودی و در سطح اول،
چارچوببندی محتوایی و در سطح نهائی ،سؤاالت راهبردی ارائه میدهد .در مرحلهی آیندهنگاری در سطح
اول ،تحلیل روند و در انتها با چشمانداز خاتمه مییابد .در مرحلهی خروجی آزمون گزینههای راهبردی در کنار
نشانکها و شگفتیسازها برای ورود به برنامهی راهبردی و ایجاد مشارکت بین ذینفعان قرار میگیرد و در
مرحلهی راهبرد ،راهبردها برای رسیدن به برنامهی پابرجا و تحلیل اثر آنها بر بودجه ،بهترین مؤلفههای الگوی
آیندهنگاری راهبردی برای شهر اصفهان هستند .همچنین با توجه به ترکیب رویکردهای مختلف آیندهپژوهی به
صورت گامبهگام در سراسر الگو ،یکپارچگی الگو نیز مورد توجه است.
نتیجهگیری :باتوجه به نتایج تحقیق الزم است تا شهرداری اصفهان به منظور تقویت برنامهی راهبردی ،ضمن
تنظیم سند آیندهنگاری با الگویی یکپارچه ،نسبت به تهیهی سناریوها و جهتگیریهای کالن اقدام نماید تا ضمن
تقویت برنامهی راهبردی به برنامهای پابرجا دست یابد.
واژگان كلیدی :آیندهنگاری راهبردی ،یکپارچگی ،فراترکیب ،برنامهریزی پابرجا.
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 -1مقدمه
با ظهور فناوریهای جدید و بروز تغییرات اجتماعی و فرهنگی در شهرها ،چارچوبهای
قانونی در مدلهای شهری به کلی تغییر کرد .نگاهی به عدمقطعیتها و پیچیدگیهای محیطی
نشان میدهد که شهرها باید با افزایش ظرفیت و تابآوری خود ،در برابر روندهای نوظهورِ
آینده ،آماده شوند .این موضوع در شهرهای متوسط تا بزرگ جلوهی بیشتری مییابد .سه
خصیصه ی اصلی شهرهای بزرگ پیچیدگی ،تغییر و تنوع و عدم قطعیت است که نشان میدهد
شهرها باید برای آینده آماده باشند .زیرا پیچیدگی این شهرها منجر میشود که مسائل شهری به
صورت موضوعات درهم تنیده و فارغ از حالتهای خطی در نظر گرفته شوند و تحلیل آنها
سخت باشد .از طرفی اینگونه شهرها از این حیث که با ذینفعان مختلف و درنتیجه سالیق
مختلفی در ارتباطاند ،به تغییرات خواستهها در آنها اضافه میشود و از سوی دیگر تغییر
مدیریت ،خود به این تغییر و تنوع میافزاید .از طرفی تغییرات زیاد ،ابعاد عدم قطعیت را زیاد
میکند ،بنابراین ،الزم است که به عدم قطعیتهای شهری نیز از منظری دیگر پرداخته شود.
امروزه حکمرانان شهری و ذینفعان به این مسئله پی بردهاند که باید با دیدی بلندمدت از
زمینههای مختلف ،بتوانند تصمیمات درستی در رابطه با رشد اقتصادی ،توسعهی اجتماعی و
نگرانیهای محیطی داشته باشند .عدمقطعیت باال ،عدم تمرکز در تصمیمگیری ،ذینفعان متعدد و
سیاستهای حکومت محلی و ملی و وسعت آنها ،استفاده از روشهای راهبردی و
آیندهنگاری را برای شهرها امری ضروری نموده است .به عبارت دیگر ،شهرها نیازمند
برنامه های راهبردی پیچیده هستند که تفکر و تغییر را در سیستم شهر ایجاد کنند و این مسئله
در شهرداریها بیشتر احساس میشود ،زیرا با چالشهای فراوانی در مورد ابزارها ،ذینفعان و
توسعهی سیاستها روبهرو هستند (.)Tatar et al., 2020
کالنشهر اصفهان نیز به عنوان سومین شهر بزرگ ایران ،از این قاعده مستثنی نیست .شهر
اصفهان با داشتن موقعیتهای صنعتی ،فرهنگی و تاریخی ،امروز با مشکالت جدی همچون
خشکسالی ،آلودگی ،ترافیک و بیماری کرونا و در نتیجهی آن کاهش رونق اقتصادی روبهرو
است .این شهر باوجود  44سال سابقهی برنامهریزی در شهرداری اصفهان ،روز به روز با مسائل
پیچیدهتری دست و پنجه نرم میکند و با توجه به موقعیت استراتژیک و اقتصادی که دارد ،الزم
است تا آینده ی این شهر با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .امروزه مدیران شهراصفهان به
این مسئله پی بردهاند که استفاده از دیدگاه بلندمدت و بهویژه آیندهنگاری راهبردی از جمله
رویکردهای ضروری است که الزم است برای این شهر به کار برده شودLi and Sullivan .
( ،)2020براساس مدل شناختی ،استفاده از رویکرد آیندهنگاری راهبردی را در تصمیمگیری
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مدیران بسیار مؤثر دانستهاند .به همین منظور ،در این پژوهش به این سؤال پاسخ داده میشود
که چارچوب یکپارچهی آیندهنگاری راهبردی برای شهر اصفهان چه اجزایی دارد و ارتباط این
اجزا به چه صورتی خواهد بود.
 -2روش پژوهش
به منظور رسیدن به الگوی یکپارچه آیندهنگاری راهبردی برای شهر اصفهان ،گامهایی در این
پژوهش برداشته شده است که مسیر آن در شکل ( )1نشان داده شده است .در این پژوهش ابتدا
به بررسی مفاهیم ،مبانی نظری و پیشینهی آیندهنگاری راهبردی و نظریههای فضا و مکان برای
رسیدن به مفهوم آیندهنگاری راهبردی در شهر پرداخته میشود .پس از آن الگوهای
آیندهنگاری راهبردی در شهرهای ایران و جهان بررسی میشود و سپس با معرفی شهر اصفهان
و پیشینهی برنامهریزی در این شهر ،به ارائهی فرآیند و روششناسی استخراج الگوی یکپارچه
آیندهنگاری راهبردی در این شهر و پیادهسازی آن پرداخته میشود.

شکل  .1مسیر پژوهش

 -3بررسی مفاهيم ،پيشينه و مبانی نظری
 .1 -3آیندهنگاری راهبردی

واژه ی راهبرد ،نشأت گرفته از جنگ و به معنای نقشه کلی است که برآمدهای بلندمدت را
نشان میدهد .راهبرد ،دومین مرحله از سطح برنامهریزی نظامی بود که سطح اول آن اهداف
سیاسی یا همان راهبردهای کالن و سطح سوم آن سطح عملیات بود که هدف آن تبدیل راهبرد
به تاکتیک است .بعدها راهبرد در برنامهی راهبردی توسط مایکل پورتر ( )Micheal Porterو
مارک کرامر ( )Mark R. Kramerتوسعه یافت .مینتزبرگ ( )Mintzbergتفاوت تفکر راهبردی
و برنامهریزی راهبردی را بیان میکند و تفکر راهبردی را شامل درک مستقیم وخالق میداند که
درهم گسیخته و فرای تفکر منطقی است ،ولی برنامهریزی راهبردی را فرآیندی روی منابع
میداند که گامبهگام تا رسیدن به نتایج پیشبینی شده پیش میرود .جوزف وروس ( Voros,
 )2003در میان این دو مفهوم ،مفهوم سومی را برای راهبرد ایجاد میکند که تفکر راهبردی را به
برنامهی راهبردی وصل میکند و فرآیند واقعی تصمیمگیری است و آن مفهوم آیندهنگاری
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راهبردی است .آیندهنگاری راهبردی به آیندهنگاری موضوعات راهبردی میپردازد و وجه
تمایز آن با سایر عناوین ،توانایی آن در آگاهسازی سازمانها در تعریف شرایط و ویژگیهایی
است که میدان رقابت دارد و اینکه اگر رقابتی هست چگونه پیروز میشوند .آیندهنگاری
راهبردی چیزی است که سان تزو در کتاب هنر جنگ ( )91 :4004از آن به عنوان افرادی یاد
میکند که از قبل وقایع را میدانند ،پس نسبت به افراد معمولی داناترند .درحقیقت آیندهنگاری
راهبردی دارای فرآیندی است که برای شروع نیاز به دریافت تفکر و احساسات مردم در زمان
حال و سیاستهای کالنی دارد که با کمک مفهوم پساساختارگرایی و در حلقهی آیندهپژوهی
بحرانی بهدست میآید .به عبارتی آیندهنگاری مشارکتی به منظور یکپارچهسازی خواستههای
ذینفعان در فرآیند آیندهنگاری که در قلب توسعهی راهبردی انجام میشود ،شکل میگیرد و این
فرآیند ضمن شناخت ارزشها ،اهداف ،پیش رانها ،زمان حال و روابط علت و معلولی ،به ترسیم
آیندههای بدیل میپردازد و نهایتاً با تلفیق اطالعات یک فرآیند واقعی تصمیم گیری را شرح
می دهد و دلیل آن تغییر باور ذهنی است که در فرد مسئول رخ داده است ( Mubareka et al.,
 .)2018این خروجی جهتهای راهبردی را شکل میدهد و درنتیجه منجر به انتخابهای
آگاهانه و سرانجام راهبرد برای ورود به برنامهی راهبردی میشود .این مراحل با یک توالی در
دل فرآیند رخ میدهد که جابهجایی هرکدام نتیجهی دلخواه را حاصل نمیکند و همین منجر به
یکپارچگی می شود .این موضوع همان چیزی است که تحت عنوان ،چارچوب یکپارچهی
آیندهنگاری راهبردی ،در این پژوهش دنبال میشود.
.2-3آیندهنگاری راهبردی در شهر

موضوع آیندهنگاری راهبردی در شهر ،موضوعی نو است و باوجود مطالعات فراوان
( ،)Rohrbeck, 2008کمبود دانش کاربردی در زمینهی درک و اجرای رویکرد آیندهنگاری
راهبردی ( )Liebl, 2005باعث شده واژهی آیندهنگاری راهبردی بهویژه در دههی سالهای
 ،1110بیشتر در زمینهی سازمانها و شرکتها بهکار رود (Rauscher, 2004؛ .)Roll, 2004
اما امروزه آیندهنگاری راهبردی در سطحی وسیعتر (ملی ،منطقهای و محلی) استفاده میشود

(Kreibich, 2006؛ .)Porter, 2004

آیندهنگاری راهبردی در شهر ،آیندهنگاری موضوعات راهبردی است که در سطح شهر یا
کالنشهر مد نظر است .در یک تعریف کلی ،آیندهنگاری راهبردی در شهر به تغییر شکل و
بازسازی یک شهر در آینده با همکاری بازیگران و ذینفعان گفته میشود ( Parlakyildiz and
 .)Guzel, 2020مفهوم شهر در سیر تحوالت نظری ،تغییراتی زیادی داشته است .افرادی مثل
هانری لوفر شهر را برساختی اجتماعی میدانستند .به این معنی که شهر از حس افراد نسبت به
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مکان به مرور ساخته میشود .افرادی مثل کستل ،شهر را محل رقابت برسر منابع تعریف
میکردند .به عبارت دیگر ،افرادی که توانایی مالی بیشتری دارند ،شهر را میسازند؛ اما
جدیدترین مفهوم ،تعریفی است که هاروی از شهر دارد .وی شهر را پدیدهی پیچیده (و قطعه
قطعه) ،مطلق و نسبی از برساخت اجتماعی تعریف کرد که زمانپذیر و مکانپذیر است
(  .)Hubbard and Kitchin, 2010مفهوم شهر از دیدگاه هاروی ،مفهومی است که در بطن
آیندهنگاری راهبردی شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
در واقع هدف از آینده نگاری راهبردی در یک شهر (یا جامعه) ،استفاده از توان فعال و حضور
با نشاط به هرشکلی در شهر (جامعه) است که به آن ساختار کارگزار با قید عاملیت میگویند.
به عبارتی دیگر ،غایت جهانی شدن در فکر و اندیشه با ترسیم آیندهی مطلوب است که نه تنها
به درون محیط ،بلکه با حضوری گسترده و جهانیتر تأکید دارد (عیوضی .)1919 ،آنچه در این
پژوهش مد نظراست چارچوبی است که بتواند این موضوع را پوشش دهد؛ اما ازآنجاکه هر
شهری چارچوبی بومی و خاص خود را میطلبد ،موضوع با مطالعه موردی انجام میشود.
 .3-3پيشينهی پژوهش

دویجین و بیشاپ ( ،)Duijin and Bishop, 2018آیندهنگاری راهبردی را ابزاری برای فهم بهتر
و نظاممند تغییر در محیط پیرامون و سازمان میدانند تا در ارتباط با برنامهی آن ،دیدی کلی از
تغییرات و فهمی از روابط علت و معلولی ارائه کند .همچنین ،در یادگیری پیچیدگی ،عدمقطعیت،
ابهام و بیثباتی روندها و پیشامدها کمک میکند .روشها و ابزارهای آیندهنگاری راهبردی
فرضهایی را آشکار میکنند که از تفاسیر چندگانه جلوگیری میکند.
فعالیتهای آیندهنگاری راهبردی برای اولین بار به عنوان یک ابزار سیاستگذاری در همین
دوران ( اواخر دههی  90و اوایل دههی  00میالدی) در آمریکا بهویژه در بخش دفاعی به کار
رفت و بعد از آن ژاپن با یک افق زمانی  90ساله آن را انجام داد و سپس به تدریج در بین
سایر ملتها و در ابعاد منطقهای و شهری رواج یافت ( .)UNIDO, 2005عنوان بسیاری از
پژوهشها بر تأثیر آیندهنگاری راهبردی بر روی برنامهریزی راهبردی در شهر تأکید دارد (به
عنوان مثالJohnston, 2012 :؛ .)Calof et al., 2012
پژوهشهایی که در خصوص پیادهسازی الگوی آیندهنگاری راهبردی در ارتباط با برنامهریزی
راهبردی انجام شده است در چهار دستهی کلی قرار میگیرند .دستهی اول ،شامل پژوهشهایی
است که در آنها آیندهنگاری راهبردی انجام شده ،ولی در عمل مورد استفاده قرار نگرفته است
مثل پژوهش والکری و ریبرو ()Volkery and Ribeiro, 2009؛ کاویو اوجا و همکاران
( )Kaivo-oja et al., 2002و زگراس و رایل ( .)Zegras and Rayle, 2012دستهی دوم،
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شامل مواردی است که در آنها روشهای آیندهنگاری استفاده شده ،ولی مهارت کافی در
مشارکت و بهکارگیری روش وجود نداشته است ( )Krawczyk and Ratcliffe, 2006و
( .)Pereira et al., 2018دستهی سوم ،شامل پژوهشهایی است که در آنها روشهای
آیندهنگاری راهبردی استفاده شده و منجر به تقویت برنامهریزی راهبردی شده است ( Kelly et
 ،)al., 2006فرناندز گوئل ( ، )Fernandez Guell, 2009 & 2012وان و همکاران ( Von et
 ،)al., 2013گرینبالت و همکاران ( ،)Greenblott et al., 2019زالی و پورسهراب ( )1910و
ایمانی ( .)1911دستهی آخر ،مربوط به مواردی است که به این نکته اشاره میکنند که روشها
به برنامهریزی راهبردی کمک می کند ،ولی نه لزوما همهی آنها (Bibri, ( ،)Hartmann, 2011
 )2018و ( .)Pollastri, 2018جدول ( ،)1خالصهای از پژوهشهای انجام گرفته درخصوص
آیندهنگاری راهبردی به تفکیک هدف ،ویژگیها و روشهای بهکار رفته در آنها را نشان
میدهد و نقاط قوت یا ضعف آنها را مطرح میکند.
جدول  .1خالصهی پژوهشهای صورت گرفته در زمینهی آیندهنگاری راهبردی

عنوان

هدف

الگوی آیندهنگاری
اروپا

بررسی چند
بعدی و نه
بخشی در افق
زمانی بلندمدت

 00فعالیت
آیندهنگاری
راهبردی در
منطقه

در عمل  9فعالیت
بینالمللی 4 ،فعالیت
برونمرزی 11 ،فعالیت
ملی 11 ،فعالیت
منطقهای و  99فعالیت
محلی و شهری انجام
شد.

استفاده از
سناریو

بهرهگیران این پروژه
انگلیس ،سوئد و فنالند
هستند.

نقد
علی رغم
برنامهریزیها در
سطح وسیع تنها
برخی از حوزهها
انجام شد .ولی
مقدمهای برای شروع
این دسته فعالیتها
بود.
کمبود بهرهگیری از
این مطالعات در
سیاستگذاری

مهمترین
طرحهای
توسعهی مرکز،
توسعهی
اقتصادی و کار

تشریح چالشهای
آیندهنگاری منطقهای در
فنالند و نحوهی پیاده
سازی آن

بهره گیری از دانش
حاصل از نتایج
آیندهنگاری در
فنالند

Kaivo-oja et al.,
)(2002

برنامهریزی
منطقهای شهرهای
پرتغال

بررسی نقش
(برنامه ریزی
سناریویی) در
توسعهی علم

تأکید بسیار بر
فرآیند مشار کتی

فرآیند کار براساس
روش سناریو صورت
گرفته است.

مطالعهی پایه برای
توسعهی سایر
پژوهشها

Zegras and Rayle
)(2012

آیندهنگاری
راهبردی فرانسه

تدوین
چشمانداز به
کمک سناریو

ترکیب روشهای
آیندهنگار

شامل  10گام و با
ترکیب روشهای آینده-
نگاری و تلفیق آنها با
سناریونگاری و رسیدن
به چشمانداز

تجربهی موفق در
فرانسه محسوب
میشود.

)Godet (2006

آیندهنگاری
انگلیس ،سوئد و
فنالند

آیندهنگاری فنالند

تقویت ظرفیت
برنامهریزی
سناریویی
تدوین
چشماندازها
تعیین فرصتها
و تهدیدهای
آینده

ویژگیها

شرح

منبع

European
Foresight Platform
)(2011

Volkery and
)Ribeiro (2009
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ویژگیها

شرح

عنوان

بررسی
سناریوهای آینده
شهرهای جهان

بر اساس مدل رتکلیف
انجام شده است.

فهم بهتر
رابطهی پیچیده
بین عوامل
بافت شهری

استفاده از
سناریونگاری
حضور بازیگران
مختلف

فرایند سناریونگاری به
عنوان کل فرآیند است

تکامل تفکر
آیندهنگاری
شهری

ایجاد تصویری
(چشمانداز)
پایدار و هوشمند
در افق  4090در
آینده

این کار برای شهرهایی
با اندازهی میانه و
کوجک است و فرایند از
چشماندازسازی شروع
میشود

استخراج
سناریوهای
توسعهی آینده
استان گیالن در
افق 1404

استخراج نقاط
ضعف ،قوت،
تهدید و فرصت
مربوط به هریک
از سناریوها

با استفاده از عوامل
کلیدی مؤثر بر استان
گیالن سه سناریو ،یکی
مطلوب و دو سناریو
بحرانی استخراج شده
است.

آیندهنگاری در
محلهی سنگلج
تهران

استخراج
ساختارهای
شکل دهندهی
سیستمها برای
برنامهریزی
توسعه در سطح
محلهای

تحلیل سیستمی
و تأکید
برضرورت
شناسایی عوامل
مؤثر بر راهبرد
سیستمی

با استفاده از روش
تحلیل اثرات متقاطع و
سناریونگاری به
استخراج ساختارها
موفق شدند.

تدوین چشمانداز
شهرداری ساوه با
استفاده از رویکرد
آیندهنگاری

تدوین
چشمانداز
سازمانی در
چارچوب
برنامهریزی
راهبردی در
شهرداری ساوه

تدوین چشمانداز
در افق  40ساله

در چارچوب فرآیند
تحلیل راهبردی و با
استفاده از ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی
خارجی ،چشمانداز
تدوین شده است.

آیندهپژوهی
توسعهی متوازن
منطقهای بر مبنای
برنامهریزی
سناریومبنا
مطالعهی موردی:
استان اردبیل

برنامهریزی
برمبنای سناریو
برای استان
اردبیل

تدوین سناریو در
فضای (استان
اردبیل) با
الگوهای متعدد و
پیچیده

در این پژوهش
سیاستهای عمومی به
منظور استفاده در
برنامههای راهبردی
استان اردبیل با توجه به
سناریوهای مبتنی بر
عوامل کلیدی توسعهی
منطقه تدوین شده است.

مطالعات آینده
دوبلین و ایرلند

آیندهنگاری
منطقهای لیماتال
نزدیک به زوریخ
با افق 4090
دوباره
تصویرسازی
آیندهی شهرها از
نگاه آیندهنگاری
شهری
آیندهنگاری
توسعهی منطقهای
با رویکرد تلفیقی
سناریونویسی و
مدل
تحلیلیSWOT
مطالعهی موردی:
استان گیالن

هدف
بررسی
شهرهای جهانی
رقیب در سال
4090

نقد
به عنوان تجربهای
موفق در این زمینه
یاد میشود.
این فرآیند اطالعات
کمی و کیفی را
میتوان برای تحلیل
اثر متغیرها و بررسی
آیندهی ممکن و
محتمل بهکار گرفت.
چشمانداز بر اساس
مدل  Finishو به
صورت آیندهنگاری
مشارکتی انجام
میشود.
این مطالعه به منظور
استخراج
جهتگیریهای کالن
و راهبردها مورد
استفاده قرار
میگیرد.
در این پژوهش
نشان دادهاند که
آیندهپژوهی در برابر
برنامهریزی راهبردی
از درجهی باالئی از
واقعگرائی،
پاسخگویی و
انعطافپذیری
برخوردار است.
لزوماً مدل پیشنهادی
(آمس ) نمیتواند
برای این شهر
مناسب باشد.

استخراج
سیاستهای عمومی
از سناریو و استفاده
از آن در برنامهریزی

منبع
Kelly et al.,
)(2006

)Von et al., (2013

Eames et al.,
)(2017

زالی و پورسهراب
()1910

فنی و کاظمی ()1919

اشرفی و جانبابانژاد
()1914

ایمانی
()1911
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 -4مقایسه الگوهای آیندهنگاری راهبردی شهری و ارائه تعریف از مفهوم
یکپارچگی
آوریل هورتن ( )Hortonسه فاز برای فرآیند عمومی آیندهنگاری (راهبردی) تعریف کرده است
( .)Baškarada and Shrimpton, 2016فاز اول ،ورودی :جمعآوری و خالصهسازی؛ فاز دوم،
آیندهنگاری :ترجمه و تفسیر و فازسوم ،خروجی :شبیهسازی و ارزیابی .جوزف وروس
( )Voros, 2003فرآیند عمومی آیندهنگاری(راهبردی) هورتن را در فاز آیندهنگاری به سه
بخش تحلیل ،تفسیر و چشمانداز تجزیه میکند و پس از خروجی ،الگو را به استراتژی
میرساند و در آن چندین روش یا روششناسی را برای استفاده در هر سطحی پیشنهاد میکند.
وروس در هر مرحله به سؤاالتی پاسخ میدهد .در مرحلهی ورودی به شناسایی مواردی
میپردازد که رخ میدهد .در مرحلهی آیندهنگاری-تحلیل ،به بررسی این میپردازد که چه
چیزی ممکن است رخ دهد .در مرحلهی آیندهنگاری-تفسیر ،به بررسی این میپردازد که چه
چیزی واقعاً رخ میدهد و در مرحلهی آیندهنگاری-چشمانداز ،به بررسی این میپردازد که
اتفاقات چطور پیش خواهد رفت .در این الگو وروس در مرحلهی خروجی به تمامی
خروجیهای ملموس و ناملموس اشاره دارد که نهایتاً در مرحلهی آخر به سیاستگذاری،
توسعهی راهبرد برای ورود به برنامهریزی راهبردی منجر میشود .این الگو توسط افراد زیادی
در شهرها بهکار رفته است و بر اساس هدف و نیاز ،فعالیت مؤلفههای الگو بومیسازی شده و
در برخی مدلها حتی دیده میشود که برخی از مؤلفهها حذف شده و مورد استفاده قرار نگرفته
است .به عنوان مثال کئوسا ( )Kuosa, 2011کاربرد این مدل را برای فنالند ،سنگاپور و
اتحادیهی اروپا و با تلفیق الگوی مشارکتی فینیش ( )Finishمطرح کرده است .در ادامه در
جداول ( )4الی ( ،)9خالصهای از چارچوبهای بومیسازی شده ،حاصل از الگوی عمومی
آیندهنگاری راهبردی در شهرها و مناطق منتخب آورده شده است.
جدول .4مؤلفههای استفاده شده در فاز ورودی فرآیند آیندهنگاری راهبردی شهرها (منتخب) (تهیه شده
توسط نویسنده)

مؤلفه در مطالعه تطبیقی سایر شهرها
مستندات سیاسی مربوط به حاکمان و ارائهی تمهای
آینده ،تحقیقات بخشی و ذینفعان
بررسی خطوط اصلی مطالعات پشتیبان و چالشها و
فرصتها ،تهیهی چشمانداز تاریخی -تیمی برای
توسعهی تاریخ شهر ،جمعآوری اطالعات پایه

محل
فنالند
شهر نیوکسل

شناسایی مگاترندهای اصلی

عمومی شهرها

آمادگی و سازماندهی

ملی،بینالمللی و منطقهای

بررسی شرایط موجود

ترانسیلوانیای

منبع
Kuosa, 2011
Novaky and Monda, 2015
Tewdwr-Jones, 2015
OECD 2036
Per Dannemand and Birgitte,
2014
Hanspach et al., 2014
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مؤلفه در مطالعه تطبیقی سایر شهرها
بررسی استراتژیهای خوشهای در موضوعات
تحلیل پتانسیلهای فناوری علمی اقتصادی منطقه
تحلیل روند
تعیین سؤاالت راهبردی

منبع

محل
( )Transylvaniaجنوبی
منطقهی لهتی ( )Lahtiفنالند
روسیه :بوشکورتوستان
()Boshkortostan
روسیه :سامارا

Uotila and Ahlqvist, 2008
Kindras et al., 2014
Ratcliffe, 2002
Kelly and Ratcliffe, 2006
زالی ( ،)1914برازداده و همکاران
()1919

دوبلین آلمان

مبانی ایدئولوژیکی توسعه ،مبانی نظری آیندهنگاری
توسعهSWOT،

آذربایجانشرقی،
آذربایجانغربی

جدول 9 .مؤلفههای استفاده شده در فاز آیندهنگاری فرآیند آیندهنگاری راهبردی شهرها (منتخب) (تهیه شده توسط
نویسنده)
مراحل آیندهنگاری
تحلیل
تفسیر
چشماندازسازی
تحلیل

تفسیر
چشماندازسازی
تحلیل
تفسیر
چشماندازسازی
تحلیل
تفسیر
چشماندازسازی
تحلیل
تفسیر
چشماندازسازی
تحلیل
تفسیر
چشماندازسازی
تحلیل
تفسیر
چشماندازسازی
تحلیل
تفسیر
چشماندازسازی
تحلیل
تفسیر

مؤلفه در مطالعهی تطبیقی سایر شهرها
پیشبینیهای بخشی
گزارشات آیندهپژوهی ،سیاسی و شبکهی دولت
سناریوسازی
بررسی تمهای کلیدی مطالعات پشتیبان
پایگاه اطالعات ادبیات تحقیق و دادهای با تمرکز
برشهر
خلق فرآیند و شبکه با ذینفعان ،گسترش بحثهای
چرخشی و توسعه شبکه شهرها ،نمایش بصری و
فوروم و کارگاه ذینفعان ،دلفی
ساخت سناریو
شناسایی عدمقطعیتهای کلیدی و نشانکهای
ویرانی بالقوه
ترکیب مراحل  1و  4به منظور استخراج پیامدها
ساخت سناریو
طراحی
آیندهنگاری (روندپژوهی ،چالشهای درونی،
پیشرانها)
چشمانداز
بررسی علت و معلولی پویایی منطقهای
ارزیابی مشارکتی پویایی منطقهای
ساخت سناریو
مرور فناوریهای نوظهور و عالئم ظهور آنها
فرآیند درگیرسازی متخصصین
بررسی نوآوریهای بالقوه با ارزیابی فناوریهای
ارتباط آنها
 ،SWOTتحلیل بحرانی فناوری
پانل متخصصین و گروههای کانونی
انتخاب متخصصین و کشف فناوریهای بحرانی
تحلیل خوشه
بررسی شاخصها
سناریوپردازی
تعیین نیروهای کلیدی پیشران
تعیین موضوعات اصلی و روندهای شهری
تعیین سطح اثر و عدم قطعیت برای شهرها

محل

منبع

فنالند

Kuosa, 2011
Novaky and Monda,
2015

شهر نیوکسل

Tewdwr-Jones, 2015

عمومی
شهرها

OECD 2036

ملی،
بینالمللی و
منطقهای

Per Dannemand and
Birgitte, 2014

ترانسیلوانیای
جنوبی

Hanspach et al., 2014

منطقه لهتی
فنالند

Uotila and Ahlqvist,
2008

روسیه:
بوشکورتوستا
ن

Kindras et al., 2014

روسیه:
سامارا
دوبلین آلمان

Ratcliffe, 2002
Kelly and Ratcliffe,
2006
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چارچوب یکپارچهآیندهنگاری راهبردی در شهر(مورد مطالعه :شهر اصفهان)919/
مراحل آیندهنگاری
چشماندازسازی
تحلیل

مؤلفه در مطالعهی تطبیقی سایر شهرها
ایجاد منطق سناریو
ایجاد سناریو
چشمانداز
شناسایی عوامل مؤثر بر روند توسعهی منطقه
شناسایی عوامل کلیدی

تفسیر

محل

ماتریس اثرات متقابل ،دلفیMICMAC،

منبع

آذربایجان
شرقی
آذربایجان
غربی

زالی ()19-11 :1914
برازداده و همکاران ()1919

جدول  .4مؤلفههای استفاده شده در فاز خروجی فرآیند آیندهنگاری راهبردی شهرها (منتخب) (تهیه شده توسط نویسنده)
مؤلفه در مطالعهی تطبیقی سایر شهرها
مشارکت ذینفعان در انتخاب گزینهها و شبکهسازی
قوی
شبکهسازی قدرتمند
سناریو
اولویتبندی ،انتشار و آموزش
ترسیم ادامهی روندهای توسعهی فعلی
نوآوریهای بالقوه -فهم عمیق پتانسیلهای
منطقهای
اولویتبندی
انتخاب اولویتهای راهبردی
برنامهی عملیاتی
آزمون گزینههای بازگشت
تعیین نقاط بازگشت
برنامهی راهبردی
تدوین سناریوهای مطلوب

محل
فنالند
شهر نیوکسل
عمومی شهرها
ملی ،بینالمللی و منطقهای
ترانسیلوانیای جنوبی
منطقه لهتی فنالند

منبع
Kuosa, 2011
Novaky and Monda, 2015
Tewdwr-Jones, 2015
OECD 2036
Per Dannemand and
Birgitte, 2014
Hanspach et al., 2014
Uotila and Ahlqvist, 2008

روسیه :بوشکورتوستان
روسیه :سامارا
دوبلین آلمان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

Kindras et al., 2014

Ratcliffe,2002,
Kelly and Ratcliffe, 2006
زالی ()19-11 :1914
برازداده و همکاران ()1919

جدول  .9مؤلفههای استفاده شده در فاز راهبرد فرآیند آیندهنگاری راهبردی شهرها (منتخب) (تهیه شده توسط نویسنده)
مؤلفه در مطالعهی تطبیقی سایر شهرها

محل

بررسی اثر گزینههای انتخابی بر بودجه

فنالند

ارتباط قوی با ذینفعان
ایجاد رویکرد فرافعال در بهرهگیران

شهر نیوکسل
عمومی شهرها

برنامهریزی

ملی ،بینالمللی و منطقهای

بررسی ریسکها و فرصتها در تقویت روندهای
توسعه
ایجاد رویکرد فرافعال
توسعهی استراتژیهای موجود
مشارکت ذینفعان
تعیین خطوط راهنما برای ورود به برنامهی راهبردی
تدوین راهبردها براساس برنامهریزی پابرجا

ترانسیلوانیای جنوبی
منطقه لهتی فنالند
روسیه :بوشکورتوستان
روسیه :سامارا
دوبلین آلمان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

منبع
Kuosa, 2011
Novaky and Monda, 2015
Tewdwr-Jones, 2015
OECD 2036
Per Dannemand and Birgitte,
2014
Hanspach et al., 2014
Uotila and Ahlqvist, 2008
Kindras et al., 2014
Ratcliffe,2002,
Kelly and Ratcliffe, 2006
زالی ()19-11 :1914
برازداده و همکاران ()1919

جداول ( )4تا ( )9تنها بخشی از مهمترین مطالعات انجام شده در این خصوص بوده است .در
یک جمعبندی میتوان مدل عمومی آیندهنگاریراهبردی وروس را مدل پایه فرض کرد و برای
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هر منطقه بومیسازی کرد .اما همانطور که در بخش پیشینه و بررسی تطبیقی الگوها مالحظه
شده است ،الگوهای آیندهنگاری راهبردی به طرق مختلف در پژوهشها استفاده شده است.
آنچه این پژوهش را از سایر پژوهشها از این دست مجزا میکند ،ارائهی الگویی یکپارچه در
زمینهی آیندهنگاری راهبردی در شهر است .مفهوم یکپارچگی ( )Integrated Foresightکمتر
در منابع تعریف شده است .به عنوان مثال شاتز ( ،)Schultz, 2008این مفهوم را در استفاده از
الگوهای مشارکتی مطرح کرده است و منظور از آن ترکیب رویکردهای مختلف آیندهنگاری با
یکدیگر در قالب یک فرآیند سیستماتیک از  Aتا  Zاست .اما همانطور که کئوسا ( Kuasa,
 )2016در کتاب تکامل آیندهنگاری راهبردی مطرح کرده است ،الگوهای آیندهنگاری مشارکتی،
از پایین به باال و الگوهای آیندهنگاری راهبردی از باال به پایین شکل میگیرند .همانطور که در
بخش  9نیز یاد شد ،آنچه در این پژوهش به عنوان یکپارچگی مد نظر است ،مفهومی است که
بتواند از مرحلهی تفکر راهبردی تا برنامهریزی راهبردی حرکت کند و با استفاده از مفهوم
توسعهی راهبردی ،رویکردهای مختلف آیندهنگاری را از مرحلهی آیندهپژوهی بحرانی به
آیندهنگاری مشارکتی و از آیندهنگاری مشارکتی از راه یکپارچهساختن خواستههای ذینفعان
برساند و منجر به تغییر باورذهنی در تصمیمگیران و درنتیجه آیندهنگاری راهبردی و ایجاد
جهتهای راهبردی شود .به عبارتی دیگر ،منظور از چارچوب یکپارچه در این پژوهش مسیر
یا فرایندی است برای توسعهی خروجیهای جدید و جهتهای راهبردی بر اساس ترکیب همه-
ی رویکردهای آیندهنگاری که به صورت گامبهگام این خروجیها را تولید کند (الزم به ذکر
است که هریک از فعالیتها لزوماً به صورت مجزا خروجی ارائه نمیدهند) .همچنین ،قبل از
تهیهی الگوی یکپارچه آیندهنگاری راهبردی برای کالنشهر اصفهان ،الزاماتی را باید در نظر
گرفت .برای این منظور باید فرضیات مدل ،قبل از کاربرد آن ،تعیین تکلیف شوند ،این فرضیات
شامل سیاستهای کالن ،هدف ،افق زمانی ،مقیاس فضائی ،پتانسیلهای منطقهای و فرهنگی،
مزیتهای رقابتی و نسبی ،ویژگیهای مؤثر در شکلگیری شهری ،رویکرد آیندهنگاری
(مشارکتی ،تکاملی) شهری (فناوری ،منطقهای) ،ساختارهای اجرا ،رفتارها/ارزشها /سطوح
مشارکت ،روشها و ابزارهای آیندهنگاری راهبردی (منطقهای) ،خروجیهای مورد انتظار (برای
ورود به مدیریت اجرایی) و سطوح انتشار و اطالعرسانی میباشد.
 -5روششناسی
این پژوهش از حیث هدف توسعهای -کاربردی است ،زیرا دانش جدیدی با کاربردی در
واقعیت را دنبال میکند و از این جهت که الگویی برای آیندهنگاری راهبردی در شهر اصفهان
ارائه میکند ،توسعهای می باشد .همچنین ،این پژوهش از جنس اکتشافی نیز هست ،زیرا
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چارچوب یکپارچهآیندهنگاری راهبردی در شهر(مورد مطالعه :شهر اصفهان)911/

مؤلفههای تشکیلدهندهی چارچوب آیندهنگاری راهبردی مد نظر است .در این پژوهش به
منظور جمعآوری اطالعات ابتدا به کمک روش فراترکیب به بررسی کتابخانهای مقاالت و کتب
مرتبط پرداخته شد و پس از استخراج مؤلفهها در مطالعات پیشین ،با طراحی پرسشنامهی دلفی
در سه دور و در چهار مرحله ورودی ،آیندهنگاری ،خروجی و راهبرد ،با استفاده از مدل
تفسیری -ساختاری به بررسی مؤلفههای ضروری و محل قرارگیری آنها در مدل پرداخته شد.
همانطور که مشخص است ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،روشی سیستماتیک و ساختاریافته
برای برقراری رابطه و فهم ارتباط میان عناصر یک سیستم پیچیده است که در سال 1104
توسط وارفیلد معرفی شد (آتشسوز و همکاران .)44 :1919 ،در این مدلسازی ابتدا به کمک
نظرات خبرگان در تیم دلفی و در سه دور به بررسی مؤلفههای ضروری در سه مرحلهی
آینده نگاری راهبردی پرداخته شد .این تیم از بین کسانی انتخاب شدند که تجربهی عملی در
فضای برنامهریزی در شهرداری اصفهان داشتند و مجموعاً  40نفر انتخاب شدند .درنهایت،
فرآیند مدلسازی ساختاری تفسیری نیز به کمک همین افراد جمعبندی و نتیجهگیری شد.
سرانجام به منظور بررسی روایی محتوایی قسمت فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری از
روایی صوری استفاده شد و در هر دو مرحله با استفاده از طراحی پرسشنامه و اخذ نظرات
خبرگان ،ضروری بودن آن مؤلفه در مدل مورد ارزیابی واقع شد و باتوجه به اینکه مقدار روایی
محتوایی در هر دو مرحله به ترتیب  0709و  0700بهدست آمد ،روایی مورد تأیید قرارگرفت.
پایایی پرسشنامهها نیز از طریق آلفای کرونباخ و با مقادیر  0700و  0704بهدست آمد.
 -6تحليل یافتهها
 .1-6مطالعه موردی :کالنشهر اصفهان

اصفهان پس از تبریز دومین شهر ایران بود که به تأسیس انجمن بلدیه و به تبع آن اداره بلدیه
اقدام کرد و به همین لحاظ جزء با سابقهترین شهرهای ایران از حیث مدیریت شهری توسط
شهرداریها است .این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است .جمعیت شهر
اصفهان در حال حاضر  171017400نفر مطابق آخرین سرشماری سال  1919میباشد.
کالنشهر اصفهان سومین شهر بزرگ ایران است که دارای موقعیتهای صنعتی ،فرهنگی و
تاریخی متعدد است .این شهر دارای موقعیت گردشگری مناسبی در سطح جهان است .اصفهان
از سال  4019عضو شهرهای خالق صنایع دستی یونسکو است .این کالنشهر به لحاظ موقعیت
جغرافیایی ،وجود رودخانهی زایندهرود ،همواره شهری متمایز در ایران قلمداد میشده است.
شهر اصفهان  44سال سابقهی برنامهریزی دارد و با وجود اینکه که همواره الگو و پیشتاز سایر
شهرها بوده است ،اما امروزه خود با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم میکند .خشکسالی،
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کاهش رونق اقتصادی بهدلیل شیوع بیماری کرونا ،افزایش آلودگی ،ترافیک و مواردی از این
قبیل از جمله مشکالتی هستند که به دلیل اتخاذ تصمیماتی رخ داده است که با دید بلندمدت
نبوده است و یا متناسب با این شهر نبوده است .سابقهی برنامهریزی در شهر اصفهان از سال
 1909شروع شده است .شروع این فرآیند با برنامهی پنج ساله اصفهان  44+آغاز شد و پس از
آن به ترتیب برنامهی اصفهان  ،09اصفهان  ،10اصفهان  19و اصفهان  1400بوده است.
شهرداری اصفهان که هماکنون در حال تدوین برنامهی راهبردی  1409است در تالش بوده
است که کارگروهی با عنوان آیندهپژوهی تشکیل دهد و از این طریق ،ضمن اعمال دیدی
بلندمدت در این برنامه ،مشارکت هرچه بیشتر ذینفعان را داشته باشد .در این برنامه سعی شده
است نقاط ضعفی که در برنامههای پیشین وجود داشته است از بین برود و امروز به این مسئله
پی برده است که عدم وجود رویکرد آیندهنگاری میتواند آینده این شهر را به خطر بیاندازد.
جدول ( )0نقاط ضعف برنامههای گذشتهی شهر اصفهان را نشان میدهد.
جدول .0هدف از تدوین برنامههای پیشین شهرداری اصفهان برای شهر اصفهان به همراه نقاط قوت و ضعف آنها

سالهای برنامه

نام برنامه

5731 -5731

اصفهان 22+

هدف
ایجاد تغییر در ظاهر شهر
اصفهان
انجام پروژههای شاخص

نقاط قوت
ساده و قابل فهم
در مرحلهی اجرا بسیار موفق بود.

5731 -5731

اصفهان 31

حرکت به سمت برنامهمحوری
کنترل وظایف و پروژهها در
شهرداری

اولین برنامه با نگاه به رویکرد برنامهی
راهبردی
وجود جلسات خبرگی تدوین برنامه

5711 -5731

اصفهان 11

حرکت به سمت برنامهمحوری
به منظور پیشبینی پروژهها و
مخاطرات احتمالی

وجود جلسات خبرگی به منظور تدوین
پروژهها

5711 -5715

اصفهان 11

حرکت به سمت برنامهی
راهبردی و نگاه نتیجهمحور
رفع نواقص برنامههای قبلی و
جلوگیری از نگاه پروژهای
کنترل امور تدوین شده در
برنامه

ایجاد چالش نگاه راهبردی در مخاطبان
برنامه
وجود مدل تدوین برنامه
وجود جلسات خبرگی برای تدوین
راهبردها و اهداف

5111 -5711

اصفهان 5111

تغییر دیدگاه مخاطبان از
وظیفهمحوری به نتیجهمحوری
سنجشپذیر کردن برنامه
ایجاد نگاه راهبردی و بلندمدت
در مخاطبان

نگاه نتیجهمحوری به جای
وظیفهمحوری
تدوین شاخصهای ارزیابی و حرکت به
سمت سیستم جامع ارزیابی
ایجاد دیدگاه نیاز به مشارکت تمامی
ذینفعان شهر و شهرداری

نقاط ضعف
پروژه محور
عدم شفافیت در آرمانها و اهداف
عدم وجود نگاه راهبردی
عدم وجود معیارهای ارزیابی
نگاه پروژه محور
نگاه وظیفهای
عدم وجود تحلیل ذینفعان
نگاه پروژه محوری
نگاه وظیفهای
عدم وجود معیارهای ارزیابی
نگاه وظیفهای
ضعف ذاتی برنامه در تدوین چشم-
انداز
ضعف ذاتی برنامه در انتخاب مدل
اعمال نتایج سلیقهای
تعدد راهبرد
عدم وجود نظام ارزیابی
عدم وجود تحلیل ذینفعان
اجرای برنامه به صورت وظیفه
محوری
تعدد اهداف خرد و دارای
همپوشانی
تعدد راهبرد اجرایی
نبود مقدار برای شاخصهای مطرح
در برنامه

با توجه به ویژگیها و پتانسیلهای شهر اصفهان و مشکالتی که به دلیل عدم وجود رویکرد
بلندمدت در حال حاضر دامنگیر این شهر است ،نیاز به وجود چارچوب آیندهنگاری راهبردی
در این شهر به خوبی ملموس است .لذا در ادامه به نحوهی استخراج این الگو پرداخته میشود.
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 .2-6شناسایی مؤلفههای چارچوب آیندهنگاری راهبردی در کالنشهر اصفهان

با توجه به اینکه تا به امروز الگوی آیندهنگاری راهبردی در شهر اصفهان مورد بررسی قرار
نگرفته است ،بنابراین صرف بررسی ادبیات تحقیق برای ارائه الگو کفایت نمیکند ،لذا در
مرحلهی شناسایی مؤلفهها در هر مرحله از روش فراترکیب و به کمک مطالعات کتابخانهای با
استفاده از منابع مختلف و همچنین با استفاده از نظرخواهی از خبرگان به جمعآوری اطالعات
پرداخته شد .پس از آن که این مؤلفهها از حیث ضرورت انجام آنها توسط  10خبره و
کارشناس برنامهریزی در شهرداری اصفهان با استفاده از روش دلفی و مصاحبه مورد ارزیابی
قرار گرفت ،مؤلفههای مورد تأیید جمعبندی شد .هرکدام از این مؤلفهها که در فازهای مختلف
آیندهنگاری راهبردی مورد تأیید قرار گرفتند به طریق جداگانه و به کمک  40خبره و از طریق
روش مدلسازی ساختاری تفسیری اولویتبندی گشت تا جایگاه آنها در فرآیند آیندهنگاری
راهبردی مشخص گردد .خروجی مربوط به مرحلهی دلفی در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول  .0خروجی دلفی مؤلفههای مدلهای آیندهنگاری راهبردی منطقهای بر اساس مدل عمومی وروس -شهر اصفهان
ابعاد مدل عمومی

آیندهنگاری

ورودی

خروجیها
راهبردها

تحلیل
تفسیر
چشمانداز

مؤلفههای مدل آیندهنگاری راهبردی منطقهای
چارچوببندی محتوایی ،نظرخواهی از ذینفعان ،چالشها و فرصتها ،جمعآوری اطالعات پایه ،مستندات ملی و
بین المللی ،شناسایی مگاترندها ،بررسی راهبردهای کالن ،مرور ادبیات ، ،مطالعات مقایسهای مشکالت برنامهریزی ،
تعیین مشارکتکنندگان
درک تمهای استخراجی از مطالعات پشتیبان توسط متخصصان ،کارگاه ذینفعان ،ترکیب تحلیلها ،بررسی
سناریوهای موجود ،اولویتبندی ،پنل ،تعیین موضوعات کلیدی ،تحلیل روند ،تحلیل وضع موجود
انتخاب اولویتها ،استخراج سواالت راهبردی ،پیشرانها ،تعیین سطح اثر عدم قطعیت
چشماندازسازی ،سناریوسازی
مشارکت ذینفعان ،انتخاب گزینههای راهبردی ،برنامهی راهبردی ،آزمون حساسیت گزینههای راهبردی ،نشانک و
شگفتیسازها
تحلیل اثر راهبردها بربودجه ،تدوین راهبردها بر اساس برنامهریزی پا برجا

 .3-6مدلسازی تفسيری ساختاری به منظور استخراج الگوی یکپارچه آیندهنگاری
راهبردی کالنشهراصفهان

به منظور استخراج روابط بین هریک از مؤلفههای استخراج شده در جدول ( ،)0با استفاده از
مدلسازی تفسیری ساختاری به اولویتبندی مؤلفهها پرداخته شد .در این گام با استفاده از
نظرات خبرگان جایگاه هر مؤلفه در هریک از سطوح آیندهنگاری راهبردی موردارزیابی واقع
شد .برای این منظور با استفاده از ماتریس خود تعاملی ساختاری و به کمک پرسشنامهای که
کلیت آن همانند جدول ( )0بوده است و فاکتورهای مرحله در سطر و ستون قرار داده شده و در
نوع ارتباطات و به روش زیر و توسط  40خبره مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .عالئم این ماتریس
عبارتند از:
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نماد :Vمتغیر iبر متغیر jاثرگذار است و به تحقق آن کمک میکند.
نماد :Aمتغیر jبر متغیر iاثرگذار است و به تحقق آن کمک میکند.
نماد  :Oدو متغیر با هم ارتباطی ندارند و بر یکدیگر اثر نمیگذارند.
نماد  :Xدو متغیر با هم ارتباط دارند و بر یکدیگر اثر میگذارند.
پس از آن ماتریس بهدست آمده ،به کمک روش زیر کدگذاری میشود:
اگر در خانهی ( )i,jماتریس خود تعاملی نماد  Vقرار داشت ،در خانهی مربوطه عدد  1و در
خانهی قرینه آن صفر قرار میدهیم .اگر درخانهی ( )i,jماتریس خود تعاملی نماد  Aقرار
داشت ،در خانهی مربوطه عدد  0و در خانهی قرینه آن  1قرار میدهیم.
اگر در خانهی ( )i,jماتریس خود تعاملی نماد  Xقرار داشت ،در خانهی مربوطه عدد  1و در
خانهی قرینه آن  1قرار میدهیم.
اگر در خانهی ( )i,jماتریس خود تعاملی نماد  Oقرار داشت ،در خانهی مربوطه عدد  0و در
خانهی قرینه آن  0قرار میدهیم.
ماتریسهای مربوط به این گام اول ،در هر مرحله از فرآیند آیندهنگاری راهبردی نظرات
خبرگان را درخصوص اثر هریک از گزینهها نشان میدهد .1ماتریسهای مربوط به گام دوم،
کدگذاری مربوط به اثرگذاری هریک از متغیرها را بر یکدیگر نشان میدهد.4
برای سطح بندی و اولویتبندی مؤلفهها در هریک از مراحل آیندهنگاری راهبردی باید
مجموعهی خروجیها ،ورودیها و مجموعهی مشترک در هر یک از ماتریسها مشخص گردد.
برای استخراج مجموعه خروجیها باید خود بعد به همراه مواردی که از آن تاثیرپذیرند
مشخص شوند .مجموعه ورودیها به همراه خود بعد و مجموعه مواردی که بر آن تأثیر
میگذارند مشخص میشوند .سپس به تعیین روابط دو طرفه پرداخته و سطوح بر اساس تعداد
عناصر خروجی مشخص میشود .جدول ( )0سطوح هریک از مراحل را نشان میدهد.

 .1به ترتیب در جداول  11الی( 14پیوست) آورده شده است.
 .4از جدول  19الی ( 10پیوست) آورده شده است.
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جدول  .0سطحبندی هریک از مؤلفهها در هر مرحله از فرآیند آیندهنگاری راهبردی

5

جایگاه مؤلفه در مدل ورودی

شماره

سطح

مؤلفهها

چارچوببندی محتوایی

مجموعهی خروجی

1و4و9و4و9و0و0و0و1و10و11و
14و19و14و19و10

2

چالشها و فرصتها

4و9و0و14و19و14و10و9و0و10

جمعآوری اطالعات پایه

4و9و0و14و19و14و10

1

نظرخواهی از ذینفعان و بازیگران

4و09وو1و10و11و14و10

1
3

مستندات ملی و بینالمللی

3

شناسایی مگاترندها

1

بررسی راهبردهای کالن

51
مرور ادبیات

55

مطالعات مقایسهای مشکالت برنامه-
ریزی

52

تعیین مشارکتکنندگان

تحلیل

5

درک تمهای استخراجی از مطالعات
پشتیبان توسط متخصصان
کارگاه ذینفعان

7 2
1
1
تفسیر

1
3
5
2
7
1
1

مجموعهی ورودی

مجموعهی مشترک

-

-

1و9و9و0و0و14و
19و19
1و4و9و0و0و1
10و11و14و19و14
و10
1و4و0و0و1و10و
11و10

4و4و9و0و0و1و10و11و14و19و
14و19
4و9و4و9و0و0و1و10و11و14و
19و14
9و4و9و0و0و0و1و10و11و14و
19و14و10

1و0و1و10و11و14
و19و14
1و4و0و0و1و10و
14و19و14و10

4و9و4و0و0و1و10و11و19و14و
19و10

1و9و9و0و0و1و10و
11و19و14و19و10

9و4و0و0و1و10و11و14و19و19
و10

1و4و9و9و0و1و10و
11و14و19و19و10
1و4و4و9و11و14و
19و14و19
4و4و9و0و0و10و
11و14
4و9و0و0و11و14
1و4و4و9و0و0و11و
14
1و4و9و9و0و10و
11و14
1و4و9و4و9و0و0و
10و11و14
10
10و11
4و9و4

4و9و0و11و14و19و140و19
9و4و0و0و1
1و9و4و0و0و1

1و0و1و10و11

چشمانداز
خروجی

5
2
2 5

ترکیب تحلیلها

4و0و0و1

بررسی سناریوهای موجود

1و4و9و9و0و0و0و1

پنل

1و4و9و4و9و0و1

تحلیل روند
تحلیل وضع موجود
انتخاب اولویتها
تعیین موضوعات کلیدی
استخراج سؤاالت راهبردی
تعیین پیشرانها
تعیین سطح اثر عدمقطعیت

1و4و9و4و9و0و0و0و1و14
1و4و9و4و9و0و0و0و1
1و4و4و0و0
1و4و9و0
1
1و4و4
1و4و9

9و 4
4
9

چشماندازسازی

1و 4

4

سناریوسازی
مشارکت ذینفعان
انتخاب گزینههای راهبردی

7

نشانکها

1
1و9و4و9
1و4و4و9و0و0و10و11و14و19و
14و19
9و4و9و0و0و0و1و11و14و19و
14و19

1

0

-

4

10

4

10

1

0و1و10و11

9

0و1و10و11و14و
19و14
0و0و1و10و14و
19و14و10
9و1و10و11و19و
14و
19و10
9و1و10و11و14و
19و19و10
4و9و11و14و19و
14و19

9
0
9
9
9

4و 0

4

4و 0

9

4

1

9و9و0

9

0

4

4
9

0
0
4
9
1
4
4

4

4

1

1

9و4و9

1

4و4و9

9

1و4و0و0و1و11و
14و19و14

0و0و1و11و14و
14

9
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جایگاه مؤلفه در مدل

شماره

سطح

مؤلفهها

1

شگفتیسازها

راهبرد

2 5 1 1

برنامهی راهبردی
آزمون حساسیت گزینههای راهبردی
تحلیل اثر راهبردها بر بودجه
تدوین راهبردها بر اساس برنامهریزی
پابرجا

مجموعهی خروجی

1و4و9و4و0و1و10و11و14و19و
14و19
1و4و9و9
1و4و9و4و0
9
4

مجموعهی ورودی

مجموعهی مشترک

9و4و0

9

4و9و9
4و9و4
1و 9

9

1
4
1

1و 4

4

4

در این مرحله با توجه به سطوح مشخص شده در جدول ( ،)0ضمن ترسیم مدل نهائی باید به
این نکته دقت کرد که سطح  1در هر مرحله ،ورودی گام بعدی خواهد بود .به این صورت که
گام اول در فرآیند آیندهنگاری راهبردی ،تعیین ورودی است و سطح اول در آن جمعآوری
اطالعات است که میتواند به عنوان ورودی آخرین سطح در مرحلهی تحلیل ،یعنی تحلیل روند
در نظرگرفته شود و این موضوع باید در هر گام به همین صورت مد نظر قرار داده شود .با این
منطق شکل  4طراحی الگوی یکپارچه آیندهنگاری راهبردی در شهر اصفهان را نشان میدهد.
در گام اول (ورودی) ضمن تعریف فرآیند کار ،به بررسی راهبردهای کالن که از اسناد فرادست
تعریف میشود پرداخته میشود.
در گام بعد با بررسی مستندات ملی و بین المللی ،مرور ادبیات ،مطالعات مقایسهای مشکالت
برنامهریزی و مگاترندهای مؤثر بر شهر اصفهان به بررسی چالشها و فرصتهای این شهر
پرداخته میشود .با توجه به اینکه یکی از رویکردهای آیندهنگاری مورد نظر آیندهنگاری
مشارکتی است ،پس تعیین مشارکتکنندگان و استخراج نظر ذینفعان و بازیگران ،یکی از
گامهای اصلی خواهد بود .بازیگران و ذینفعان در دستیابی به برخی از استراتژیهای توسعهی
شهری برای آینده نقش اساسی دارند؛ زیرا در این صورت ذینفعان اجرای آن را منجر به رونق
منافع خود دانسته و سرعت اجرا را بیشتر میکتند ( .)Parlakyildiz and Guzel, 2020به
منظور رسیدن به سؤاالت راهبردی ،به جمعآوری اطالعات پایه و تحلیل روند و وضع موجود
پرداخته می شود و سناریوهای موجود به همراه سایر اطالعات ،ابتدا در پنل خبرگان و با کنترل
در کارگاه ذینفعان مورد بررسی قرار میگیرد و تمها یکپارچهسازی و تبیین شده و نهایتاً ترکیب
میشوند.
در مرحلهی تفسیر ،این تمها اولویتبندی شده و نقاط تمرکز یا موضوعات کلیدی استخراج
شده و در این مرحله اثر پیشرانها و عدم قطعیتها بر اساس این موضوعات بررسی و
سؤاالت راهبردی استخراج میشود .سناریوهای ممکن در مرحلهی چشماندازسازی استخراج و
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برای ورود به برنامهی راهبردی و تقویت آن چشمانداز بهدست میآید .بر اساس سناریوها و
چشماندازها براساس جهتهای راهبردی ضمن انتخاب گزینههای راهبردی و در نظرگرفتن آن-
ها در کنار نشانکها و شگفتیسازها ،به منظور انطباق آن با واقعیت ،آزمون حساسیت
گزینههای راهبردی انجام میشود تا در این مرحله رویکرد آیندهنگاری راهبردی تحقق یابد و
نهایتاً راهبردهای پابرجا استخراج شده و برنامهای پابرجا منطبق بر واقعیت بهدست خواهد آمد.
زیرا منابع اولین رکن اجرای کار است و باید برنامه با بودجه رابطه داشته باشد که در گام
راهبرد انجام خواهد شد.
مکبرید و همکاران ( ،)McBride et al., 2020پیشنهاد میکند شاخصهای پیامدی در سطح
جامعه نیز باید در این مرحله تدوین شود تا با ارتباطی که با شاخصهای بودجه دارد ،برنامه و
راهبردها در طی مراحل اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد .باید توجه کرد که یکپارچگی این الگو با
استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری و تلفیق رویکردهای مختلف گامبهگام انجام شده است.
در بخش ورودی با شناسایی خواستههای شهروندان به صورتی ساختارمند ،تعیین چالش و
فرصتها در حقیقت ،تفکر و احساسات شهروندان در زمان حال با استفاده از رویکرد
آیندهپژوهی بحرانی (پساساختارگرایی) استخراج میشود.
ازسوی دیگر در همین مرحله در این رویکرد ،سیاستهای کالن به عنوان بخشی جداییناپذیر
به عنوان ورودی یا همان رویکرد آیندهشناسی مدنظر قرار میگیرد .این موارد به عنوان ورودی
در مرحلهی آیندهنگاری با یکپارچهسازی خواستههای ذینفعان از طریق کارگاهها و پنل و درک
تمهای استخراجی حاصل از این مرحله انجام میشود .نهایتاً با استخراج سؤاالت راهبردی،
آیندهنگاری راهبردی یک فرآیند واقعی تصمیمگیری یا تغییر باور ذهنی رقم میزند که منجر به
استخراج جهتگیرهای راهبردی و انتخابهای آگاهانه میشد تا رسیدن به برنامهریزی
راهبردی امکانپذیر شود .شکل ( )4الگوی یکپارچهی آیندهنگاری راهبردی در شهر اصفهان را
نمایش میدهد.
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شکل  .4الگوی یکپارچه آیندهنگاری راهبردی شهر اصفهان
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 -7نتيجهگيری
در پژوهشهایی که در گذشته برای شهرها صورت گرفته است ،چهار نکتهی اصلی مد نظر
بوده است :اول اینکه آیندهنگاری راهبردی باید در سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد ،دوم
اینکه باید در استفاده از روشها ،آیندپژوه مهارت کافی داشته باشد ،سوم اینکه فرآیند
آیندهنگاری راهبردی میتواند منجر به تقویت برنامهی راهبردی شود و نکتهی آخر اینکه لزوم ًا
همه روشهای آیندهنگاری راهبردی نمیتواند برای برنامهریزی راهبردی مؤثر باشد .با همین
رویکرد و با توجه به سابقهی برنامهریزی راهبردی در شهر اصفهان و نقطهضعفهایی که در
آنها وجود داشت و به سبب عدم وجود دید بلندمدت و تصمیمگیریهای نامتناسب با این شهر،
وجود الگوی آیندهنگاری راهبردی ضروری مینماید .همچنین مشکالتی که در حال حاضر
دامنگیر این شهر است که مهمترین آنها آلودگی هوا ،خشکسالی ،ریزگردها و کمبود منابع
مالی است و از طرفی چالشهای جهانی ،که بیماری کرونا یکی از آنهاست ،به شدت صنایع
دستی و رونق اقتصادی شهر اصفهان را از حیث گردشگری متأثر کرده است ،همه گویای این
مطلب است که این شهر باید از حیث راهبردی دارای نقشه راه باشد .وجود چارچوب
آیندهنگاری راهبردی در شهر اصفهان با توجه به مشکالت اخیری که متوجه این شهر شده
است ،میتواند چراغ راهی باشد تا با پیادهسازی آنها ضمن روشن شدن چراغ راه آینده برای
این شهر استراتژیک ،از تصمیمگیرهای آنی و نادرست برای آن جلوگیری شود .شهر اصفهان که
یکی از اعضای مجموعه شهرهای خالق یونسکو است و مورد توجه جهان است ،باید به عنوان
شهری رقابتپذیر در نظرگرفته شود و این بدون الگوی آیندهنگاری راهبردی امکانپذیر نیست.
نظر به این موضوع که در این شهر تاکنون آیندهنگاری راهبردی صورت نگرفته است و الگوی
خاصی برای این موضوع وجود ندارد ،این مدل پیشنهادی میتواند همچون فانوسی مسیر این
کار را برای انجام آیندهنگاری روشن سازد .ضمن اینکه وجه تمایز این الگو با سایر انواع
الگوها ،وجود یکپارچگی است که در سراسر الگو با ترکیب رویکردهای مختلف آیندهپژوهی
جریان دارد .در این پژوهش ضمن بررسی ادبیات تحقیق ،کاربردهای آیندهنگاری راهبردی در
شهرها مورد ارزیابی قرار گرفت و الگوهای مختلف آنها شناسایی شد .مؤلفههای مدل به همراه
الزامات و فرضیات الزم جهت اجرای مدل مورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به کلیت الگوها،
فرایند وروس به عنوان اساس و پایه قرار گرفت و مجموعه مؤلفهها در هر مرحله مشخص
گردید .این گام که به کمک فرآیند فراترکیب و با مطالعات کتابخانهای صورت گرفت ،به منظور
ارزیابی و بومی سازی آن در شهر اصفهان در طی پرسشنامه دلفی در سه دور نسبت به افزودن
یا کاستن مؤلفهها اقدام شد .سپس مؤلفههای باقیمانده که مورد تأیید برای شهر اصفهان بود ،به
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کمک روش مدلسازی تفسیری ساختاری ،ارزیابی شد و اولویت هریک از مؤلفهها در هر
سطح از فرآیند آیندهنگاری راهبردی مورد بررسی قرار گرفت .این روش که با بررسی اثر
هریک از مؤلفهها بر یکدیگر به دست آمده است ،بر اساس وضعیت شهر ،هدف ،افق زمانی و
ساختار اجرایی ،میتوان از برخی قسمتهای آن صرف نظر کرد .در این مدل سطح نهائی هر
گام از مدل به عنوان ورودی در گام بعد مورد استفاده قرار میگیرد و با خروجیهایی که از این
الگو حاصل میشود ،برنامهریزی راهبردی تقویت میشود و مسیر رسیدن به برنامهی پابرجا را
نیز مشخص میکند.
در این الگو مؤلفهها در مرحلهی ورودی  ،تعیین سؤاالت راهبردی ،بررسی مبانی نظری و
چارچوببندی محتوایی تعیین شد .در حقیقت ،در این مرحله ابتدا ایدهی اولیه مربوط به
چارچوببندی محتوایی ارائه میشود و پس از مراجعه به مبانی نظری و استخراج سؤاالت
راهبردی ،چارچوببندی محتوایی تکمیل و نهائی میشود .بنابراین ،خروجی مورد انتظار در
این مرحله ،چارچوبی محتوایی است تا بر اساس آن ابعاد کار (افق مکانی ،زمانی و مواردی از
این قبیل) مشخص باشد .همچنین باید سؤاالتی که نیاز به بررسی با بعد بلندمدت دارند مشخص
میشوند.
در مرحلهی تحلیل ،بررسی سیاستهای گذشته و حال ،پویش محیطی ،تعیین ذینفعان و
بازیگران و ارتقاء فعالیت آنها و تعیین نیروهای پیشران تغییرات ،اصلیترین مؤلفههای این
مرحله شناخته شدهاند .در این مرحله ،با توجه به سؤاالت استخراج شده از مرحلهی قبل ،به
بررسی سیاستها پرداخته میشود تا نتایج امروز درک شود ،ضمن اینکه مطالعات به کمک
پویش محیطی تکمیل و پیشرانها مشخص میشود .ذینفعان نیز به عنوان عنصر اثرگذار در
مراحل بعدی در این قسمت تعیین میشود .بنابراین ذینفعان و بازیگران ،پیشرانها،
شگفتیسازها و نشانکها که به طور خاص در تعیین وضعیت پروژهها و اقدامات برنامهی
عملیاتی مؤثرند ،از خروجیهای مورد انتظار در این مرحله هستند.
مؤلفههای مرحلهی خروجی که بسیار به اهداف پروژه وابسته است میتواند شامل تعیین
جهتهای راهبردی ،شگفتیسازها ،نشانکها ،مدیریت ذینفعان آینده ،ارزیابی گزینههای
راهبردی و برنامهی عملیاتی باشد .با توجه به هدف این پروژه در شهرداری اصفهان که تقویت
برنامهی راهبردی است ،کلیهی خروجیها با تمرکز بر این هدف تعیین شدهاند .در این مرحله به
منظور برقراری ارتباط با برنامهی راهبردی ،جهتهای راهبردی تعیین میشود و با در نظر
گرفتن اثر شگفتیسازها بر آن و نشانکها ،اقدامات و پروژههای آتی مورد ارزیابی قرار
میگیرد .همچنین ذینفعان آینده نیز با توجه به اثری که بر جهتهای راهبردی و برنامهها
میتواند داشته باشد ،مشخص میشود .در این مرحله برنامهی عملیاتی ساخته میشود .الزم به
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ذکر است جهتهای راهبردی میتواند با شگفتیسازها و تونل باد مورد ارزیابی قرار گیرد.
جهتهای راهبردی ،برنامهی عملیاتی و ذینفعان آینده ،خروجیهای اصلی و مورد انتظار این
مرحله هستند که ابعاد یک برنامهی راهبردی کامل را تعیین میکنند .در نهایت ،مرحلهی راهبرد
شامل تدوین راهبرد و آزمون راهبرد است که با توجه به مشخص شدن اقدامات و پروژهها و
جهتهای راهبردی ،راهبردها تنظیم و میتواند مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد .راهبردها و
برنامهی راهبردی ،خروجیهای اصلی هستند که در این مرحله حاصل میشود ،با این تفاوت
که برنامهی راهبردی حاصل از این مرحله با استفاده از رویکرد آیندهنگاری تقویت شده است.
مرحلهی تفسیر شامل روندپژوهی ،مدیریت ذینفعان و بازیگران ،کارگاه ذینفعان و تحلیل گپ،
اولویتبندی ،چالشها و فرصتها ،تعیین موضوعات کلیدی و منطقدهی سناریو است .در این
مرحله پیشرانها به همراه سیاستها و سؤاالت به همراه خروجی روندپژوهی که شامل
روندهایی است که قطع شده یا ادامه دارند یا روندهایی که در آینده پدید میآیند ،به کارگاه
ذینفعان برده میشود و در کنار چالشها و فرصتها ،اولویتهای اصلی مشخص میشود و
موضوعات کلیدی تعیین و هدف و افق و سایر ابعاد کار برای ادامه راه تعیین میشود .بنابراین،
مهمترین خروجی این مرحله موضوعات کلیدی است که باید در مراحل بعدی به صورت
متمرکز ،ابعاد آنها مشخص شوند.
عالوه بر این ،رویکرد یکپارچگی با تلفیق رویکردهای مختلف آیندهپژوهی در ابعاد مدل
واضح و مشخص شده است .مرحلهی ورودی با استفاده از رویکرد آیندهشناسی شروع میشود
و در مرحلهی تحلیل حرکتی از سمت آیندهشناسی به آیندهنگاری بحرانی و مشارکتی رخ
میدهد و در مرحلهی تفسیر رویکرد بحرانی و مشارکتی تلفیق و در خروجی و راهبرد ،رویکرد
راهبردی که با هدف ایجاد یک تغییر در باور ذهنی است ،محقق میشود .همچنین ،پیشنهاد
میشود با تعریف سبد طرحها و اقدامات راهبردی ( ،)Strategic Portfolioدر ارکان برنامهی
راهبردی و با پویا گرفتن راهبرد ،نه تنها ارتباط قسمتهای جزئی برنامه با مراحل آیندهنگاری
بیشتر میشود ،بلکه برنامهای منعطف نیز رقم میخورد.
بنابراین ،به نظر میرسد با توجه به اینکه شهر اصفهان نسبتی موافق با سطح ملی دارد و بر
اساس هدف انجام آیندهنگاری راهبردی ،این الگو عالوه بر اینکه میتواند برای این شهر مفید
باشد و منجر به تقویت برنامهی راهبردی این شهر شود ،در سایر شهرها نیز قابل استفاده باشد.
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