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 Abstract     چکیده

امروزه با افزایش جمعیت شهرنشین، شهری با شرایط مطلوب که بتواند در 

تمامی ابعاد پایدار بماند، مورد توجه است. افزایش پیچیدگی عناصر متعدد 

بنابراین، نیاز به ابزاری بلندمدت را مشکل کرده است. در شهرها، ارزیابی آینده

گیران را در برابر مسائل آماده کند سازی، جامعه و تصمیمکه عالوه بر ظرفیت

نگاری با شود. آیندهترین منفعت اجتماعی منتهی شود، حس میو به مطلوب

شود که سطح انداز)هایی( میانداز بلندمدت، منجر به تولید چشمخلق چشم

حلی کند. این فرآیند راهشارکت آنها برآورده میانتظارات شهروندان را با م

شهرها )به ویژه شهرهای استراتژیک( است  برای ترسیم تصویری برای آینده

های امروز، مدیران را در رسیدن به شهری که ضمن ارائه راهکار در برابر چالش

کند. شهر اصفهان با شهرت جهانی، دچار پایدار برای آینده هدایت می

جمعیتی، قدرتی و قومیتی بسیاری بوده است و امروز نیز با مسائلی تغییرات 

مثل آلودگی ، خشک شدن زاینده رود و فرونشست زمین، بیماری کرونا روبه 

ریزی های سنتی شهری، ساله در برنامه 25ی رو است که با وجود سابقه

وهش ها آماده باشد. به همین منظور در این پژنتوانسته است در برابر چالش

انداز مورد سوال است. برای نگاری این شهر به منظور تدوین چشمالگوی آینده

مقاله معتبر ضمن  58اینکار، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و بررسی 

نگاری، با انداز با رویکرد آیندهاستخراج مضامین مرتبط برای ساخت چشم

ریزی پژوهی و برنامهآینده نفر خبره در زمینه 26گیری از نظر پیمایش و بهره

انداز استخراج نگاری به منظور ساخت چشمهای چارچوب آیندهشهری، مولفه

دهد که استخراج سواالت راهبردی، ها نشان میشدند. در این پژوهش یافته

انداز در شهر اصفهان های مهم چشممدیریت ذینفعان ، سناریو سازی از مولفه

 هستند.

 Nowadays, with the increase in urban population, a city 
with favorable conditions that can remain sustainable in all 
dimensions is considered. The increasing complexity of 
multiple elements in cities has made it difficult to assess the 
long-term future. Therefore, the need for a tool that, in 
addition to building capacity, prepares the society and 
decision-makers for issues and leads to the most favorable 
social benefit is felt. By creating a long-term vision, foresight 
leads to the generation of vision(s) that meet the level of 
expectations of citizens with their participation. This process 
is a solution to draw a picture for the future of cities 
(especially strategic cities) which, while providing solutions 
to today's challenges, guides managers in reaching a 
sustainable city for the future. The world famous city of 
Isfahan has undergone many demographic, power and 
ethnic changes and today it is facing issues such as pollution, 
drying up of Zayandeh Rood and subsidence of the land, 
corona disease, which despite its 25 years of history in 
traditional urban planning, it has not been able to is ready to 
face challenges. For this reason, in this research, the future 
forecasting model of this city is questioned in order to 
develop a vision. For this, first, by using the meta-
combination method and examining 58 valid articles while 
extracting relevant themes for building a landscape with a 
foresight approach, by surveying and using the opinion of 26 
experts in the field of future studies and urban planning, the 
components of the foresight framework were extracted in 
order to build a landscape. . In this research, the findings 
show that extracting strategic questions, managing 
stakeholders, and creating scenarios are important 
components of the landscape in the city of Isfahan. 

    کلمات کلیدی

 انداز، شهر اصفهان، روش فراترکیبنگاری، چشمالگوی آینده
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  مقدمه -1

آب و هوا وکمبود منابع را  ییراتچون تغ یامروزه شهرها مشکالت

 اییندهبه آ یدنرس یزن یمدیران شهر ی. دغدغه اصلکنندیتجربه م

 یراه حل یرا دارد. هرچند تفکر راهبرد یداریپا یشتریناست که ب

 یطیمح ییراتبرنامه کوتاه مدت و تغ ینارتباط ب یبرقرار یبرا

خالقانه و  یکردیبا رو یندهاز آ یریتصو یجادبلندمدت است، اما ا

 یتتفکر در انطباق با واقع ینا یلدر تکم تواندیم ی،مشارکت

 یراندر ا یتوسعه شهر یِسنت یبرنامه ها یوقت یژهباشد. بو رسانیاری
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http://www.ikiu.ac.ir/members?id=383&lang=1
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حوزه ها اصوال  ینگونه( در اتفصیلی –جامع  یمه طرح ها) در راس ه

 یفعل ۀتوسع یطرح ها دناز حساس نبو یشوند و خالء ناش یوارد نم

کامال  یندهآ یها یتو عدم قطع یدهنسبت به مشکالت عد یراندر ا

مثبت آن  یرکرد تا تأث یبتوان امروز کار ینکهمشهود است. درواقع، ا

به  یجامعه شهر یاعضا یمنفعت را برا یشترینو ب یدد یندهرا برآ

 "ارینگ یندهآ"پژوهش است که همان  ینارمغان آورد، موضوع بحث ا

 ی،نگار یندهاست. درواقع همانطور که از نام آن نیز برمی آید، آ

فرآیندی است که با توانمندسازی افراد یا سازمان ها، فهم آنها را 

ها، ها، وابستگیصت: خطرات پیش رو، فریلاز قب ینسبت به مسائل

دهد تا بتوانند تصمیمات درستی اخذ ها و منابع افزایش میپیشران

در  ییآینده نگاری، آینده را به عنوان نتیجه خواسته ها [.1] نمایند

گیرد که توسط رویا، تصویر و مطلوب بشر مشروط شده اند نظر می

[2.] 

 ی،گام ورودکه در چهار  یندفرآ یکاز  یریگبا بهره نگاریآینده

از روش  یریگبا بهره شود،یانجام م یاندازسازو چشم یرتفس یل،تحل

 یندهآ یریتمد یوهایشهر را برآنچه درخلق راهبردها و سنار ییها

به  یدنرس یبرا یها راهروش ین. اکندیاست، متمرکز م یازمورد ن

 ی. عالوه براین، روش هاگشایندیانداز شهر مم چشمیترس یاجماع رو

نوآور هستند؛ و مشارکت  سازییمتفکر و تصم یوهشده، در ش یاد

و مسائل  ی، نوآور یفناور ین. درواقع، بدهندیم یشرا افزا ینفعانذ

 یرتأث توانندیم یجهو درنت کنندیرابطه برقرار م یو اجتماع یاقتصاد

پژوهش  ینداشته باشند. ا یاپو یستمس یکشهر به عنوان  یرو یبزرگ

 انداز متمرکز است.در شهر و خلق چشم یندفرآ ینا رییکارگبر به

وجود  افزاید،یم نگارییندهاز آ یریگو ضرورت بهره یتبر اهم آنچه

عدم "و  "تغییر"، "پیچیدگی"سه عنصر کلیدی در شهرها است که 

کرده  یداپ یادیابعاد ز یامروز مسائل شهر [.3] نام دارند "قطعیت

 پیچیدگی یجهشهرها را مشکل و درنت گذارییاستو س یلاست و تحل

و تنوع  ییرتغ یگر،د یکرده است. از سو یجادآن ها ا یلدر تحل یادیز

شهر مشارکت  یاقتصاد -یاجتماع هاییتکه در فعال یعوامل محل

منجر به  یادز ییراتاند. تغافزوده یچیدگیپ یندارند، خود برا

 هک شودیر ممسئله منج ینهم [.4] شودیم یادز هاییتقطععدم

 یلدل ین. به همیابددر بازه بلندمدت کاهش  یناندقت و اطم

 یشهر گذارییاستس یبرا یدجد یهابه دنبال راه یزانربرنامه

 دهدیشهرها نشان م یانداز فعلها و چشمبرنامه یبررس یرا،هستند، ز

 یجد هاییبحامل آس تواندیم یشهر یزیرکه استفاده از برنامه

شود تا  یتتقو یننو یهابا روش یدکه با دباش یندیو فرآ ییمحتوا

 شود. یمشهر درست و مناسب ترس مطلوبیندهآ

به منظور اخذ  یشهر یرانمد یبلندمدت برا یاندازچشم وجود

و  هایتقطعازعدم یاست. با آگاه یضرور یدرست امر یماتتصم

 یتدر جهت تقو یخالقانه و مشارکت یهااز روش سو،یندهآ یدید

 ین. که اشودیبه شکل درست استفاده م یشهر یزیربرنامه یهاروش

 مطلوبیندهآ یرگرکه تصو ناسبم یاندازداشتن چشم یجهمهم درنت

مطلوب که  اییندهآ یاانداز شهر چشم اما. دهدیشهر باشد رخ م

موفق خواهد شد که  یشود، زمان یمنجر به اقدامات راهبرد تواندیم

مناسب  یبه عنوان راه حل تواندیانداز مدرک شود. چشم یبه درست

 ینفعانذ یهاها و مطلوببر ارزش یمبتن اییندهدر شکل دادن به آ

ها و با راهبردها، برنامه بایدانداز موفق چشم یکبه کار رود.  یشهر

 ینفعانمنابع در دسترس و ذ یناقدامات ارتباط برقرار کند و ب

به لحاظ  یدانداز باچشم یک ین،. همچنیدمامرتبطش تعادل برقرار ن

قابل درک و کامال به صورت  یلیو به لحاظ تحل یابیقابل دست یاسیس

 نیازیشپ رانداز بلندمدت در شهساخته شده باشد. چشم یمشارکت

 ینتام یراهبرد هاییاستاهداف و س ی،راهبرد یزیربرنامه یندفرآ

 [.2]است  ییرتغحرکت به سمت  یجهو در نت ینفعانکننده ذ

 یمتفاوت هستند، راه یکدیگرکه در شکل و اندازه با  اندازهاچشم

نسبت  یزهحس انگ یجادنظرات مختلف، ا سازییکسان یمطمئن برا

 یزیرآن برنامه یاست که شهر برا یبه هدف و حرکت به سمت منابع

به عبارت  [.5] زندیرا رقم م یدارپا یندهبه آ یدنرس یجهکرده و درنت

 یازمندن یشهر یران، مد یماتواخذ تصم یزیبرنامه ر یبرا یگر،د

ساخت  یبگذارند. برا یرآن تاث یدرک شهرهستند تا بتوانند بررو

مختلف توسعه،  یالگو یایها و مزا ینهسالم و فهم هز یجامعه ا

که  یمعن یننسبت به شهر داشته باشند؛ به ا یدانش کاف یدبا یرانمد

مطلوب را خلق کنند  یربدانند تا بتوانند تصو راشهر  یفعل یرتصو یدبا

 یشهرقسمت یتو هو یرتوسعه شهر تالش کنند. مطالعه تصو یو برا

که در  [.6]است  یشهر یزیبرنامه ر یراهبردها یصتشخ ینداز فرآ

 ییراتتغ یایی. اما پوشودیساخته م یمطلوب به درست یندهآن آ یجهنت

آن را مشکل کرده  یرسازیتصو ی،شهر یطآنها بر شکل مح یرو تاث

 یزیربرنامه یندفرآ یشهر یجو شدت مشکالت را یاساست و مق

موثر بر اهدافش با شکست روبرو کرده است.  یدنرا در رس یسنت

 محوریندهآ یکردو بارو یدترتر، جدخالقانه یهاشهرها راه یجهدرنت

دارند. روش هایی که ضمن پیش  یازمقابله با مشکالت خود ن یبرا

نی تغییرات آینده، بتوانند به طور موثر با برآمدها و پیچیدگی های بی

 آینده دست و پنجه نرم کنند.

به لحاظ تاریخی، یکی از اهداف مهم برنامه ریزان حرفه ای پیش 

، 1960و  1950بینی آینده شهرها بوده است. دردهه های سالهای 

و در سطح طرح های برنامه ریزی شهری به نسبت قابل اعتماد بودند 

وسیعی استفاده می شدند. علت این امر پایداری شرایط اجتماعی و 

 یشبا افزا 1970دهه  یلبود. اما از اوا نیاقتصادی در آن بازه زما

 یادیز ی، خطاها یاقتصاد ییراتو تغ یاسیس یایدر جغراف یداریناپا

 یها ینیب یشبوجود آمد. پ یشهر یزیبرنامه ر یدر پروژه ها

گرفت،  یانجام م یاضیر یشرفتهپ یبلندمدت هرچند براساس مدل ها

از منظر برنامه  هریش یها یلو هرروز از اعتبار تحل یافت یتحقق نم

دوره با هدف انتقال روشها و  ین. دراشدیکاسته م یشهر یزیر

با نام  یدجد یکردیرو ی،شهر یزیبه برنامه ر یندهآ یلیتحل یابزارها

نظام مند،  یندیفرآ [.7] پا به عرصه وجود نهاد یردراهب یزیبرنامه ر

مدل توسعه  یبرا یکپارچهو  بلندمدت ییکه مبنا یخالقانه و مشارکت

 یمتصم یندراهبردها و اقدامات و فرآ یجهکرد و درنت یفراهم م یندهآ

 یبا در نظرگرفتن تمام یندفرآ ین. اگرفتیآن شکل م یبرمبنا یریگ

 [.7] گرفت یمراحل صورت م یا در تمامو مشارکت آنه یعوامل محل

چشم انداز  یبرمبنا یکردرو ینشهر براساس ا یندهمدل توسعه آ

 ییراتبا تغ یطشرا 1990شد. در دهه  یم یبانیپشت یراهبرد

 یشدن وبوجودآمدن فناور یجهان یندفرآ یشرفتپ یتی،ساختارجمع

 ینروز به روز به ا یشهر یزانبرنامه ر [.3] کرد ییرتغ یارنو بس یها

قابل استفاده  یرغ یسنت یها یمشدند که پارادا یر میکتنزد یجهنت

با مشکل روبرو  یندهآ ینیب یشدر پ یشهر یها یلهستند و تحل
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 یامر ینده،در برابر آ یشهر یزیکه برنامه ر یمعن ینخواهند شد. به ا

 یها تیاز فعال یدهه شروع انفجار ینا ینخواهد بود. بنابرا یدارناپا

 1990که تا قبل از سال  ینگار یندهبود. آ یپژوه یندهو آ ینگار یندهآ

و  یشد،  این بار درابعاد منطقه ا یاستفاده م یتنها در علم و فناور

 .یافتتوسعه  یشهر

داد تا  یفرصت یو اقتصاد یاسیس یرانگ یمبه تصم ینگار آینده

با عمل خاص و هدفمند  یت،بتوانند چشم انداز خود را به سمت واقع

اولین بار به عنوان یک ابزار   یها که برا یتفعال ینکنند. ا یتهدا

سیاستگذاری در آمریکا به ویژه در بخش دفاعی به کاررفت،  بعد از 

ساله انجام شد و سپس به تدریج در  30آن در ژاپن با یک افق زمانی 

روپا که مشتمل ا ینگار یندهآ یالگو [.8] بین سایر ملتها رواج یافت

 یدر شهر و منطقه است با هدف بررس ینگار یندهآ یتفعال 70بر 

بلند مدت انجام شد. برنامه شامل  یو افق زمان یو نه بخش یچندبعد

در  یتفعال 10 ی،الملل یندر سطح ب یده نگارینآ یتفعال 5انجام 

در سطح  یتفعال 30و  یدر سطح منطقه ا یتفعال 25 ی،سطح مل

 یتفعال 2 ی،الملل ینب یتفعال 3شهرو حومه بود. اما در عمل  ی،محل

 یتفعال 35و  یمنطقه ا یتفعال 19 ی،مل یتفعال 11 ی،برون مرز

ها  یتفعال ینگونها گدهه به بعد رن ینانجام شد. از ا یو شهر یمحل

  [.9] شد یم یدهد یا ینهدر هر زم

چشم  ینه تدوو نحو یاساس یم( مفاه2002و همکاران )  1اوجا کاویو

طرح  یناند. اکرده یحدر منطقه فنالند را تشر ینگار یندهآ یاندازها

  2و کار یتوسعه مرکز توسعه اقتصاد یطرح ها ینکه جزء مهمتر

در فنالند،  یمنطقه ا ینگار یندهآ یچالش ها یحاست، ضمن تشر

 یتفعال ین. هدف از انجام ا[10] کند یم بیانآن را  یساز یادهنحوه پ

از دانش  ینهاستفاده به یکردبا رو یندهآ یداتفرصت ها و تهد یینتع

رقابت و  ی،در سبک کار، زندگ ییراتتغ یصبود. تشخ ینگار یندهآ

که چشم انداز محقق گردد، اقدام  یبه گونه ا یندهبرآ یرتاث ی،فناور

و  یماتتصم یرتاث فزایشاجتناب کرده، ا یداتتا از تهد یفراکنش

 ی،الملل ینب ی،شهر یاناتاختن دانش و فهم جرترس یقاقدامات، عم

 ینگار یندهو کار، همه و همه از اهداف آ یسبک زندگ ی،آور فن

به طور نظام مند و  یندهاز آ یچشم اندازساز یتفعال ینبودند. درا

ها،  یریگ یمو فرصت ها با تصم یداتتهد ینبلندمدت، ارتباط ب

مرکز  ینگار یندهآ یجدانش از نتا یمتسه ی،منطقه ا یگرانباز مشارکت

TE شد. یدر فنالند انجام م 

(، نشان دادند که یکی از راه های رسیدن به 2016)  4یلو ما  3راوتز

مفهوم پایداری برای اروپا با استفاده از روش سناریونگاری است، زیرا 

می تواند منابع جدیدی برای عدم قطعیت ها معرفی  یدارتوسعه پا

را با هدف توسعه آینده های متفاوت « چشم اندازها»طرح نماید. آنها 

کردند تا بتوانند در طی این فرآیند بین فرآیندهای  یفآینده تعر

اجتماعی ارتباط برقرار کنند.  -زیست محیطی و اقتصادی ی،سازمان

با استفاده از  یدارپژوهش با در نظرگرفتن انگاشت توسعه پا ینا

 .یابد ینداز دست مبه چشم ا ینگار یندهآ یروشها

 ییو فضا یشهر یزیدر برنامه ر ینگار یندهآ یروشها یندهآ درمکتب

 یو برمبنا «یوچشم انداز به کمک سنار ینتدو یندفرآ»تحت عنوان 

( صورت ینگار یندهآ یا 5یومطالعات انجام شده در فرانسه )ال پراسپکت

و  ینگار یندهآ یروشها یرسا یبگام با ترک 10در  یندفرآ ینگرفت. ا

 شود. یبه چشم انداز ختم م ینگار یوآنها به کمک روش سنار یقتلف

، منجر به تدوین چشم انداز 2050مطالعه پس نگری برای استکهلم 

شهرشد که در چالش های تغییرات آب و هوایی موفق عمل 

است. رویکرد پس نگریِ هدف محور، به منظور توسعه تصویر کرده

ف در زمینه های مختلف استفاده شده است. آینده و میزان تحقق اهدا

تصویر آینده برمبنای سه ساختار فضایی )هسته های شهری، مراکز 

حومه شهری و افزونه کم در سکنه و با درنظر گرفتن دو نوع سطح 

زندگی سریع و آهسته( تنظیم شده است. این مطالعه ، برای فهم 

یه سازی افکار نیروهای پیشران تغییرات در محیط شهری و برای شب

 درباره آینده است، اما فرآیند مبتنی بر دانشی نظام مند نیست.

 یچشم انداز یازمندرا ن یدارپا یبه شهر یدن( رس2011)  6فانگسلیپ

 یاناتمحور که بتواند جر یستمس یکردرو یکو  یکپارچهبلندمدت، 

 داند یرا مورد خطاب قرار دهد؛ م یو اجتماع یطیمح ی،اقتصاد

  8برنامه گوت برگ یمرا در تنظ  7یکه روش پس نگر ی. و[11]

 یهبلندمدت را مثل شب دازچشم ان یربه کاربرده است، تصاو 2050

 یکند. و یم یفتوص یداریجهت حرکت پرشتاب به سمت پا یساز

 یمتوسعه شهر را ترس یندهمدل آ یوسنار یبا استفاده از روش شناس

 یشنهادرا پ یدارپا یبه شهر و اجتماع یدنرس یبرا یزیو ابزار برنامه ر

 برایمناسب  یمقاله به عنوان روش یندر ا یکند. روش پس نگر یم

شود و مدل  یم یمعرف یشهر یداریپا یاتیبه برنامه عمل یدنرس

کشورها  یرو سا یلنددر تا یساز یادهرا قابل پ یدارشهر پا یزیبرنامه ر

 داند. یم

 یعمل یکارها یکه رو قاتیی( با تحق2011) 9یکو کروچ رتکلیف

 یزانچنددهه گذشته انجام داده اند، در ارتباط با برنامه ر یسندگاننو

 یمحور آنها بحث م یندهآ یکردو کمبود رو یگذاران شهر یاستو س

 ییراتتغ ینیب یشپ ی،فعل یچیدگیکنند که نتوانسته آنها را به پ

 کند یکمطلوب )مرجح( نزد یندهبه آ یدرشرف وقوع و شکل ده

 یند،گو یم یشهر یزیبرنامه ر ۀپروژ 12از  یشب یدر بررس .[12]

به  یارزش یستمس ییرات: تغیرگذاراستتاث یندهسه حالت مهم بر آ

؛ وجود چشم  یندهسال آ 30در  یشرانپ ینعنوان تنها و بزرگتر

برنامه  یازن یشبه عنوان پ یمشترک نامناسب و جعل یاندازها

 یشهر یرانگر مد یت، و هدا یتماه که ینفعانیشهر؛ ذ اهبردیر

 یندهمحور )آ یندهآ یکردمقاله آنها با استفاده از رو ینهستند. در ا

را  یدارپا یبه شهر یدنرس ینگار یو( و با استفاده از روش سنارینگار

 کنند. یم یمعرف  10یاهمانند ج

( 2002)  12برنامه توسعه بوالنگان یل( به نحوه تشک2011) 11محمود

 یندکند. فرآ یساله است اشاره م 25چشم انداز  یلکه به دنبال تشک

است که به  ینگار یوروش سنار یو اجرا یندشامل فرآ ینگار یندهآ

به  یوهاو سنار یردپذ یصورت م ینفعانذ ینب یصورت سرشمار

بوالنگان  یلبد یندهشود؛ تا به آ یم جاستخرا یکیو گراف یصورت نقل

 یسنت ینیب یشپ یکند که برخالف روشها یاشاره م دهیسنبرسند. نو

و  ینمناسب تر یوییسنار یزیبرنامه ر یژهبو ینگار یندهروش آ

 یلاست. دل یکنواختتوسعه منطقه به صورت  یابزار برا ینقدرتمندتر

است و  ینیب یشپ یرقابلغ یندهاست که آ ینمسئله ا ینا یبرا یاصل

 یشهر یها یچیدگیدهند تا پ یاجازه م ینفعانها به ذ یوسنار

 .[13] ملموس شوند

 یرسازیبا عنوان دوباره تصو ی( در مقاله ا2017و همکاران )  13ایمز

 ینگار یندهبه تکامل تفکر آ ی،شهر ینگار یندهشهرها از نگاه آ یندهآ
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چشم  یدکنند و به طور خاص در جهت توسعه و تول یاشاره م یشهر

و هوشمند در افق  یدارپا یریا به تصو. آنهکنندیانداز شهر استفاده م

 یدر ساخت فضا ییو درس ها یسانگل یشهرها یندهدر آ 2050

 .[5] کنند یاشاره م یشهر

موفق  یویسنار ی( به کاربرد روش شناس2005) 14یوو جورگ هارپر

دانشگاه در ارتباط با منطقه  یندهبه چشم انداز مشترک آ یدندر رس

دانشگاه  4 یمنچستر اشاره کرده اند. هدف ارتباط راهبردها یشهر

پژوهش  ینمرکز دانش است. در ا یندهدر آن منطقه با چشم انداز آ

 یهسرما ی،دانشگاه یها یتمامور نسانی،منابع ا یرساخت،بعد ز 5

 یم یینتع یتبه موفق یدندر رس 2008تا سال  یوارده و شبکه ساز

گذاشته و به  یمنطقه ا یبر راهبردها ییادز یرعوامل تاث ینشوند. ا

 یزیو کاربرد آن در برنامه ر ینگار یندهنمونه موفق آ یکعنوان 

 .[14] شود یم یاد یشهر

 یچشم انداز سازمان ینبه تدو یز( ن1392) و جان بابانژاد اشرفی

ساوه پرداخته اند.  یدرشهردار یراهبرد یزیدرچارچوب برنامه ر

 ینمقاله تدو یندر ا یران،در ا یشهر یریتمد یباتوجه به عدم برقرار

که  یمعن ینمد نظر قرار گرفته است. به ا یچشم انداز شهردار

مقاله در چارچوب  ینخلق کند. در ا تواند یم یچگونه شهر یشهردار

 یعوامل داخل یابیارز یسو بااستفاده از ماتر یراهبرد یلتحل یندفرآ

 ینکه در ا ینکته ا یلشده است. و ینچشم انداز تدو ی،خارج -

( 16)آمس  15یشنهادیاست که لزوما مدل پ ینپژوهش وجود دارد ا

ساله در  20افق  هشهر مناسب باشد و با توجه ب ینا یتواند برا ینم

 یمدل)حت یناز ا یدنظر گرفته شده مشخص نشده چرا لزوما با

برقرار  یدمدل با یکنند که برا یاشاره م یینگارندگان به فرض ها

 .[15] ( استفاده شودیستباشد و در مورد ساوه برقرار ن

است، اما  یرفتهصورت پذ ینهزم ینکه درا یادیز یقاترغم تحق علی

و  یبعد عمل ینکه بتواند فاصله ب یافتتوان  یم یهنوز کمتر پژوهش

گذشته سلطه  یرا کم کند. در روشها یراهبرد یزیبرنامه ر ینظر

شهرها مانع از نگاه کل نگرانه در چشم  یتو رقاب یمباحث اقتصاد

مطلوب از ارزش  یریتصو یریمانع شکل گ ودانداز بوده است؛ که خ

 یندر تدو یجانبه به مسائل اقتصاد یک یدشده است. تاک یدیکل یها

دارد.  یم یباز م یفضائ -یچشم انداز آن را از مسائل کالبد یانیهب

 یشهر متک یسه بعد یبرابعاد کالبد یدبا تاک یدچارچوب چشم انداز با

که آینده نگاری با تقویت  تباشد. لذا در این پژوهش فرض شده اس

فرآیندهای برنامه ریزی شهری، به درک ابعاد شهرکمک کرده و دیدن 

آینده شهر را امکان پذیر می کند. این فرض درواقع پایه های روش 

 یدری می نماشناسی رویکرد آینده محور را در فضای شهری راهب

درجهت  ییهمین منظور باتوجه به اینکه آینده نگاری امروزه ابزارها به

آن بر سیاست گذاری، تعیین آینده و  یرو تاث  یارتقا سطح راهبرد

پژوهش به  یناولویت های اجرائی، دراختیارما قرارداده است، در ا

 یندهچارچوب آ یها یژگیکه ابعاد و و یمسوال هست یندنبال پاسخ ا

چارچوبی که خود  یست؛به چشم انداز مطلوب چ یدندر رس ینگار

به  چشم  یدندر رس یراهبرد یزیبرنامه ر یتوانمند یشباعث افزا

 شود.   یمناسب شهر م یانداز و راهبردها

در  یکیاستراتژ یتکه شهر اصفهان از موقع یلدل ینبه ا همچنین،

بوده و امروز  یجهان یشهر یبرخوردار است و درزمان صفو یرانکشورا

 یمطلوب ضرور یندهآ یمناسب برا یریدارد، تصو یشهرت جهان یزن

کاهش  ین،مثل فرونشست زم ی. شهر اصفهان که مشکالتنمایدیم

 یو خشک یکتراف ی،کرونا، آلودگ یماریبه علت ب یرونق اقتصاد

 یمسائل، عل ینو بروز ا کندیگسترده را تجربه م یرود و کم آب یندهزا

که  دهدیاست، نشان م یشهر یزیرساله برنامه 25رغم سابقه 

 یاز مشکالت برنامه های گذشته شهرداری اساس یناش هاییبآس

مطلوب  یندهآ یمدر حل مسائل و ترس یننو یکردرو یکبه  یازاست و ن

دارد. عدم وجود روشهای مناسب در جلب مشارکت، نداشتن دید 

راری ارتباط بین چشم انداز و برنامه آینده نگر و عدم توانایی در برق

عملیاتی و مشکالتی از این قبیل همه و همه منجر به پیامدهایی 

این پژوهش می تواند  یسوال اساس یندرشهرکنونی شده است. بنابرا

با راهبردها و مجموعه ای از قواعد تصمیم گیری ضمن جهت دادن 

وب خود هدایت به رفتار شهرداری، شهر را به سمت تصویر آینده مطل

کند. این کار به کمک تقویت برنامه ریزی شهری با استفاده از رویکرد 

آینده نگاری و برقراری ارتباط بین روشهای آنها ایجاد می شود تا 

خالء ناشی از برنامه های گذشته به کمک رویکردهای نوین و خالقانه 

 ینا. همه یدنما ینشهر تدو ینا یمناسب برا یاندازپرشود؛ و چشم

به  نگارییندهآ یالگو ینپژوهش که تدو ینا یمسائل هدف اصل

. به منظور دهدیانداز شهر اصفهان است را شکل مچشم ینمنظور تدو

 یادین،بتواند مسائل بن هاز مدل ک ییهامولفه یدهدف با ینبه ا یدنرس

 یسهکند و آن را در مقام مقا یابیموجود شهر را ارز یتروندها و وضع

را  یو رقابت ینسب هاییتمشابه قراردهد و مز یشهرها یربا سا

به  یابیبه منظور دست ینمشخص کند وجود داشته باشد. همچن

و  یفعل یهاچالش یو حت ینفعانمشارکت ذ یدموفق با یاندازچشم

اهداف ضمن  ینبه ا یابیدر آن گنجانده شود. به منظور دست رویشپ

چارچوب  شود،یارائه م یبعد یهاانتخاب روش مناسب که در بخش

خواهد شد. الزم به  ییناز آن روش استخراج و تب یریگحاصل از بهره

 یاکتشاف یهاپژوهش از جنس پژوهش ینکه ا یلدل ینذکر است به ا

 یجهو درنت شودیارائه م یلیصورت تحل به یقتحق یجاست لذا نتا

 وجود ندارد.  یهفرض

 یقتحق روش -2

است که با استفاده از روش  یلیتحل -یفیتوص یاپژوهش، مقاله این

منجر به  یق. تحقپردازدیم یجنتا یل( به تحلیکم -یفی)ک یبیترک

لذا از منظر هدف،  در  شود،یم یزدر شهر اصفهان ن یاحل مسئله

ها داده یآورمنظور جمع. بهگیردیقرار م یکاربرد یهادسته پژوهش

 یاو کتابخانه یمطالعه اسناد یفیِ در مرحله اول با استفاده از روش ک

پرداخته شده که  یشهر یراهبرد نگارییندهآ یهابه استخراج مؤلفه

انداز شده است و در مرحله دوم به کمک روش چشم ینمنجر به تدو

شهر اصفهان انتخاب  یمؤثر برا یها( مؤلفهیمایشپ ینجا) در ا یکم

، در مرحله شده استانجام 1399 الپژوهش که در س ین. اگرددیم

هدفمند به انتخاب گروه متخصص و  یریگبا استفاده از نمونه یفیک

همچون تسلط بر موضوع، سابقه  یارهاییخبره با در نظر گرفتن مع

و استقبال از شرکت در پژوهش، پرداخته شد. تعداد خبرگان  یکار

با  شد،یم فتهنفر در نظر گر 35 یال 15 ینمرحله ب یندر ا یدکه با

 ینشد. هدف از انتخاب خبرگان در ا ینفر نهائ 26فعال مشارکت 

انداز چشم ینبه منظور تدو نگارییندهآ یالگو یهامؤلفه ییدمرحله تأ

به کمک روش  یاو کتابخانه یبوده است که از مرحله مطالعات اسناد
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منظور الوشه به یبمنظور از ضر ینا یاند. براشدهاستخراج یفیک

با توجه  یزن یها استفاده شد. سپس در مرحله کممؤلفه ییروا ییدتأ

ها به که تعداد آن یشهر یرانبه تعداد کارشناسان، خبرگان و مد

و ابزار  یمایشبا استفاده از روش پ رسید،ینفر م 200کمتر از 

. یدگرد یبندجمع یجنتا PLSافزار نفر و نرم 87پرسشنامه با انتخاب 

 نگارییندهآ یبعد از مدل عموم 4در  یصلمؤلفه ا 19 یفیدر مرحله ک

موارد مؤثر بر شهر اصفهان  یتشد که درنها یبندو خوشه ییشناسا

. الزم به ذکر است یداستخراج گرد ییدیتا یعامل یلبا استفاده از تحل

اند ( را نداشته0.42از  یشالزم )ب ییروا یندفرآ ینا یکه ط ییهامؤلفه

 اند. شدهاز مدل حذف

  مطالعه موردمحدوده  -3

به  یزاست که پس از تبر یرانشهر بزرگ ا یناصفهان سوم شهر

 یاقدام کرد. شهر اصفهان که توسط شهردار یشهردار یستأس

 ینا یتاست. جمع یمنطقه شهر 15 یدارا شود،یم یریتاصفهان مد

 یسرشمار یننفر مطابق آخر یلیونبه دو م یکشهر در حال حاضر نزد

مرکز استان و شهرستان  دراست. شهر اصفهان  1395مربوط به سال 

 یخیتار ی،صنعت یایی،جغراف یتموقع یلشهر به دل یناصفهان است. ا

در سطح جهان موردتوجه گردشگران بوده است و عضو  یو فرهنگ

 . رودخانهشودیمحسوب م یونسکو دستییعخالق صنا یشهرها

آب در کل شهر اصفهان منجر  یعدر توز ییبها یخو ابتکار ش رودیندهزا

 یوهوابه آب یابانیخشک و ب یوهواشهر از آب یناست تا ا دهش

 داشته باشد. یماقل ییرمعتدل تغ

 منطقه و اصفهان استان جغرافیایی موقعیت ،1 شمارهشکل  نقشه

 از بخشی عنوانبه اصفهان شهرداری. دهدمی نشان را اصفهان شهر

. است بوده پیشتاز ریزیبرنامه ٔ  درزمینه همواره شهری مدیریت

 اصفهان" سالهپنج برنامه با و 1375 سال از اصفهان شهر هایبرنامه

 شاخص پروژه 22 با ایمجموعه از که برنامه این. شد آغاز "22+

 آتی هایبرنامه روی به بابی است بوده دیگر پروژه چند و شهری

 گشوده( 1400 اصفهان و 95 اصفهان ،90 اصفهان ،85 اصفهان)

 اصفهان اندازچشم تدوین با بار اولین اصفهان شهرداری گرچه. است

 95 اصفهان با را راهبردی برنامه اولین 89 سال در 1405 افق در

 استفاده دلیل به برنامه این به زیادی انتقادهای اما است کرده تجربه

 به توجه ازآنپس و شهر این برای الگوی بومی نه و روش دیوید از

 ،1400 اصفهان برنامه ازآنپس. است بوده وارد پیامدها نه و وظایف

 آن، ثقیل ادبیات دلیل به قبلی، هایبرنامه انتقادهای حل در تالش با

 زمانیهم و اهداف تعدد برنامه، تدوین در ذینفعان از گیریبهره عدم

 شهردار و شهر اسالمی شورای شدن عوض با برنامه اجرای هایسال

 تشکیل با 1398 سال در اصفهان شهرداری. درنیامد اجرا به اصفهان

 هایبرنامه ضعف نقاط رفع ضمن کرد، تالش پژوهیآینده کارگروه

 1405 اصفهان راهبردی برنامه تدوین در رویکرد این از پیشین،

 برنامه این در ذینفعان پررنگ مشارکت به توجه با. نماید استفاده

 است ایبرنامه ،22+ اصفهان از پس که شد مدعی جرئتبه توانمی

 با زمانهم است ذکر به الزم. است اصفهان شهر موردحمایت که

 رویکرد با جامع طرح بازنگری اینکه به توجه با برنامه، این تدوین

 تدوین مرحله به نگریآینده بوی و رنگ بود، اجرا دست در نیز نوین

 شهری اندازچشم اولین کرد ادعا توانمی و است رسیده اندازچشم

 نگاریآینده الگوی اساس بر و پژوهیآینده رویکرد با ایران در که است

 .است شدهتدوین

 

 

 

 1399 تحقیق، هاییافته: منبع ،موردمطالعه محدوده 1 شکل

 هایافته -4

انداز شهر اصفهان، نگاری در تدوین چشمآینده اثرگذار یهامؤلفهابتدا 

ای و ضریب با استفاده از روش فراترکیب و به کمک مطالعات کتابخانه

 آورده شده است(. 1ها در جدول الشه استخراج شدند )این مولفه

ها از نظر نقش آنها و میزان اثرگذاری آنالین مولفه به کمک پرسشنامه

 ورد ارزیابی توسط کارشناسان قرار گرفت.انداز شهر اصفهان مبر چشم

از ابعاد  یککرونباخ در هر یپرسشنامه با استفاده از آلفا ینا یاییپا

خبره مورد  نفر 4و روایی آن توسط  بود 0.7مدل و در کل باالتر از 

 یلتحل با استفاده از پرسشنامه  ینا یلمنظور تحلقرارگرفت. بهیید تأ

از مدل هر یک از ابعاد ها نسبت به از مؤلفه یکهر ییدیتأ یعامل

 حیث روایی همگرایی و واگرایی بررسی شد.

 ،2 صورت شکلبه یمیمدل پارادا ییدیتأ یعامل یلتحل یاجرا یبرا

ها در سراسر مدل آن ذاریاثرگ یزانها و ماز مؤلفه یکو هر یمترس

 یشمرحله پ یک نگارییندهآ شودیم یادآوریقرارگرفت.  یموردبررس

 دهدیکه ارائه م هایییاست که با خروج یراهبرد یزیربرنامهاز 

انداز یکی از ارکان )که چشمبرنامه  یو اجرا ینبر نحوه تدو تواندیم

  اثرگذار باشد.آن است( 
 

نگاری راهبردی در شهر به همراه مقدار ی اصلی مدل آیندههامؤلفه 1جدول 

 1399ای(، کتابخانههای تحقیق )مطالعه منبع: یافته، ضریب الوشه
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 مؤلفه بعد مدل عمومی

 ورودی
(، تعیین سؤاالت v3بررسی مبانی نظری)

 (v6بندی محتوایی)(، چارچوبv5راهبردی)

 تحلیل

تعیین ذینفعان و بازیگران و ارتقاء فعالیت 

های گذشته و (، بررسی سیاستt4ها)آن

(، تعیین نیروهای t6(، پویش محیطی)t5حال)

 (t7پیشران تغییرات)

 تفسیر

(، کارگاه ذینفعان f1مدیریت ذینفعان و بازیگران)

 (، روندf3بندی)(، اولویتf2و تحلیل گپ)

ها وعدم (، تعیین پیشرانf5پژوهی)

(، f7(، تعیین موضوعات کلیدی)f6ها)قطعیت

(، تعیین سطح اثر عدم f8ها)ها و فرصتچالش

 (f10(، منطقه به سناریوها)f9ها)قطعیت

 اندازچشم
های (، تعیین پیامدها در حوزهc1سناریوسازی)

 (c3سازی) انداز(، چشمc2مختلف)

 

 
به منظور  در شهر اصفهان نگارییندهآ یهامؤلفه یمیمدل پارادا -2شکل 

 1399های تحقیق، منبع: یافته - اندازتدوین چشم

 

 نگارییندهآ یابعاد مدل عموم یانگرب یآب هاییرهدا، 2 بر اساس شکل

انداز را تدوین چشم شدهییشناسا یهازردرنگ مؤلفه هاییلو مستط

 یبارعامل یرها، مقادفلش یداده شده رونشان یر. مقاددهدینشان م

 ین معنیمطلوب هستند و به ا یر، مقاد0.5 یباال یرهستند که مقاد

اثرگذار انداز تواند در تدوین چشممیبعد موردنظر  درها مؤلفه ینکه ا

 یرتأث یزانم یآب هاییرهدهنده دااتصال یهافلش ینهمچن .باشد

فلش را  یبه انتها منتهیها و بعد مربوطه را بر بعد مجموعه مؤلفه

 یهکل شودیطور که مالحظه مشکل، همان ین. مطابق ادهدینشان م

در  هستند. 0.5تر از هر بعد بزرگ یهادر مؤلفه یبار عامل یرمقاد

است سنجش روایی واگرا و  مدنظرارادایمی حقیقت آنچه در مدل پ

ی بار عاملمدل است.  شدهمشاهدههمگرا در دو بعد متغیرهای پنهان و 

روایی همگرا و متغیرهای پنهان، واگرا را نشان  شدهمشاهدهمتغیرهای 

خبرگان و با  ازنظریی که هامؤلفهدهد که در این پژوهش کلیه می

کارشناسان هم به  ازنظرد بودند، ییتأاستفاده از ضریب الوشه مورد 

 ینهمچن اند.اند  شدهاین دلیل که مقادیر نزدیک یا باالتر از نیم گرفته

 یهافلش هاییابعاد مدل، که توسط بار عامل ینب یادز یاربس یوابستگ

همه  یکه اجرا دهدیشده است، نشان مکننده ابعاد مشخصمتصل

 یاست. در حالت کل یشهر اصفهان ضرور اندازچشم ینتدو یابعاد برا

 هاییبا توجه به هدف و ابعاد خروج نگارییندهآ یمدل عموم یکدر 

 17کئوسا نظر کردابعاد صرف یبرخ یتوان از اجرایموردنظر، م

شهر  اندازچشم نیازهاییشعنوان پشده بهاما در مدل ارائه (،2016)

 .نمایدیم یضرور نگارییندهاصفهان، همه ابعاد مدل آ

مدل  یتکل یابیارز یهااعتبار مدل، شاخص یزانمنظور سنجش مبه

 یهکل شودیطور که مالحظه مشده است. همانارائه ، 2 در جدول

ها ، توسط دادهشدهینکه مدل مفروض تدو دهدیها نشان مشاخص

برازش  یگردعبارتاند. بهقرارگرفتهیید تأشوند و در بازه یم یتحما

مدل  یتبرازش داللت بر مطلوب یهاها به مدل برقرار و شاخصداده

 دارند. یمعادله ساختار

 
منبع:  -های ارزیابی مدل معادالت ساختاریبرآورد مقادیر شاخص -2جدول

 های تحقیقیافته

 مدل برآورد شده شدهمدل اشباع شاخص

SRMR 082/0 130/0 

d_ULS 524/2 356/6 

d_G 313/2 623/2 

Chi-Square 876/873 869/946 

NFI 663/0 634/0 

 

از  یکدیگرابعاد بر  یماثر مستق یزانمنظور سنجش مبه ینهمچن

شاخص نشان  ینشده است. ااستفاده یینتع یببه نام ضر یشاخص

است.  شدهیبعد معرف یرکل تحت تأث ییراتاز تغ یزانکه چه م دهدیم

را نشان  شدهیلتعد یینتع یبو ضر یینتع یبضر یرمقاد ،3جدول 

درون  یرمقاد ینا ،2 شده در شکلارائه یمی. در مدل پارادادهدیم

ها کم باشند، حجم داده کهیشده است. درصورتنوشته یآب هاییرهدا

ارتباط  یابیارز یارعنوان معرا به شدهیلتعد یینتع یبضر یدمحقق با

ش با توجه به مناسب بودن پژوه ینمدنظر قرار دهد اما در ا ،ابعاد

دو شاخص در  ینا یرمقاد شودیم هطور که مالحظها همانحجم داده

 است. یکنزد یاربس یکدیگر، به 3جدول 

  
های تحقیقمنبع: یافته -میزان ضریب تعیین اثر ابعاد -3جدول   

شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین ابعاد مدل  

449/0 تحلیل  442/0  

638/0 تفسیر  634/0  

اندازچشم  800/0  798/0  

 

باالتر  یینتع یبضر یرمقاد شودیمشاهده م 3طور که در جدول همان

به  یکنزد یینتع یباست. ضر 0.5به  یکابعاد نزد یو در بعض 0.5از 

نشان به صفر عدم وجود ارتباط را  یکو نزد یقو یارارتباط بس یک

 یر،جدول مراحل تفس ینشده در اارائه یر. مطابق مقاددهدمی

با توجه  یلوابسته هستند. مرحله تحل یکدیگرشدت به انداز بهچشم

 یبا  تقر یبا اثر مدل است یاز ورود به مراحل اصل یشمرحله پ ینکهبه ا

ابعاد و  یناز ا یکاثر هر یزان. مکنندیم یتمناسب، مدل را هدا

 یابیارز مورد یودنتاست tها، با استفاده از آزمون آن دارییمعن

  شده است.ارائه 4قرارگرفته است که در جدول 

که ضمن  شودی، مالحظه م4و  3جدول  هاییبا توجه به خروج

از  یکمربوط به هر یرهایمس یین،تع یبضر یرمناسب بودن مقاد

 یر( و مقاد0.5<) یبار عامل یزانابعاد، با توجه به م

و  یودنتاست t یر(، مؤثر هستند. با توجه به مقاد0.05>)دارییمعن
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 شدهیماثرات در جهت ترس هگرفت ک یجهنت توانیها ممثبت بودن آن

 قرارگرفته است. ییدمورد تأ یزن 2شکل  یمیدر مدل پارادا

 
منبع:  -در مدل  هاآنداری برآورد اثر مسیر ابعاد و معنی -4جدول 

 های تحقیقیافته

 ابعاد مسیر
 بار

 عاملی

انحراف 

 معیار
t استیودنت 

 معنی

 داری

 000/0 239/7 093/0 670/0 تحلیل <-ورودی 

 000/0 758/12 063/0 799/0 تفسیر <-تحلیل 

 000/0 758/20 043/0 894/0 اندازچشم <-تفسیر 

 

و  یماثرات مستق یابیعنوان ارزرا به 5مبنا جدول  ینبر هم

 یکدیگرها( بر مربوط به آن یهااز ابعاد )با مؤلفه یکهر یرمستقیمغ

 شود،یطور که مالحظه م، همان5شده است. بر اساس جدول ارائه

بر  یرتفسیر و بر تفس یلتحل یل،تحلی مرحله هابر مؤلفه یورود

 دارد. یمانداز اثر مستقچشم

 
ی هامؤلفهبرآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد به همراه  -5جدول 

 1399های تحقیق، منبع: یافته -در مدل  دشدهییتأ

اول بر بعد  اثر بعد

 دوم

غیرمستقیم اثر اثر مستقیم  

 میانگین
 مقدار

 احتمال
 میانگین

 مقدار

 احتمال

 ورودی

669/0 تحلیل  000/0    

535/0   تفسیر  000/0  

اندازچشم    478/0  000/0  

 تحلیل
795/0 تفسیر  000/0    

اندازچشم    417/0  000/0  

اندازچشم تفسیر  891/0  000/0    

 

انداز بر و چشم یلتحل یر،بر تفس یورود یرمستقیماثرات غ ینهمچن

 یاراخت 0.5از  کمتر یریاثرات هرچند مقاد یرهستند. سا یقو یاربس

 0.05احتمال که کمتر از  یربا توجه به مقاد وجودینکرده است باا

ها اثرات آن توانیاست که نم یمعن ینا ههستند و ب داریاست معن

انداز برای شهر اصفهان الزم است برای تدوین چشمگرفت.  یدهرا ناد

دقت بسیار زیادی به مرحله ورودی شود زیرا در این مرحله انتخاب 

شود و با توجه راهبردی با استفاده از مبانی نظری انجام می سؤاالت

یر تأثتواند ر دارد، میدرپی روی مراحل دیگیپ صورتبهبه اثراتی که 

انداز داشته باشد. همچنین اثرات غیرمستقیم نشان بسزایی بر چشم

تحلیل دارد  بر مرحلهدهد، اگرچه در ظاهر ورودی تنها اثر بزرگی می

های مدل ولی باید در نظر گرفت که این مرحله روی همه بخش

اثرگذار است پس باید با حساسیت بیشتری انتخاب شود. به این 

توان گفت:  آنچه در مرحله ترتیب براساس الگوی بدست آمده می

است بررسی کلیه  مدنظری نظر یمبان یبررس عنوانبهورودی 

 هاگزارشمطالعات پشتیبان مرتبط با شهر اصفهان شامل پژوهش و 

 نییتعین قبیل است. این مرحله خود در از اها و مواردی تا مصاحبه

هوشمندانه آینده را رقم  صورتبهت ی، که قرار اسسؤاالت راهبرد

ابعاد  یی تعیینمحتوا یبندچارچوبکند. منظور از بزنند، مشخص می

 ینگارندهیسطح آ نییشبکه و ساختار ، تع نییگروه اجرا ، تع)پروژه 

در  و مواردی از این قبیل است. (یزمان ،یمکان ،ی)قلمرو موضوع

 هاآن تیرتقاء فعالو ا گرانیو باز نفعانیذ نییتعمرحله تحلیل، 

 شود.انجام می گذارندیم ای رندیپذیم یری کهتأثکنترل  منظوربه

گذشته و اتفاقات  یهاآنچه روند به گذشته و حال یهااستیس یبررس

آن  واسطهامروز به پردازد تا آنچهمی حال را شکل داده است

 به لحاظ یهر سازمان یطیمح شیپو است مشخص شود. گرفتهشکل

باشد.  مؤثرتواند در موفقیت سازمان می یرونیو ب یداخل طیمح

 راتییاست که در اثر تغ یعوامل هیکلشامل  راتییتغ شرانیپ یروهاین

 یابیارز یبرا روهاین نی. ا[16] کنندیم یاساس ییرتغ یمیپارادا

درواقع  شرانیپ یروهاین .[17] رندیگیمورداستفاده قرار م ستمیس

 تیریمددر مرحله تفسیر،  .[18] هستند یبحران یهاتیقطععدم

در تمامی  هاآنی همراه سازهماهنگ و  منظوربه گرانیو باز نفعانیذ

 ،گپ لیو تحل ،نفعانیذ کارگاهشود. در مراحل تدوین و اجرا انجام می

در  نفعانیذ یهاو خواسته یتم از مراحل قبل یامجموعهبه تحلیل 

و  یمربوط به روند پژوه یهایمرحله، به همراه خروج نیهم

پردازد. برای مدیریت منابع در دسترس می هایتوعدم قطع هایشرانپ

 ی به بررسیروند پژوهی شرط اول و اساسی خواهد بود. بندتیاولو

که در  ییدرگذشته تمام شدند و روندها افته،یکه ادامه  ییروندها

ستقرار ا یآنچه برا هایت. عدم قطعپردازدمیهستند  شیدایحال پ

ی دیموضوعات کل نییتع. کنندیاست را مشخص م ازیثبات ن تیوضع

قرار  یبلندمدت موردبررس یاثرگذار برا یعناصر اصلکند تا کمک می

 راهبردها نیتدو یهااز راه یکی هاو فرصت هاچالشیرند. تعیین گ

اثر  زانیم نییتعشود. انجام می SWOTاست که معموال  با استفاده از 

کمک  یبه هر چه متمرکز شدن موضوعات تحت بررس هایتعدم قطع

و  کلیدی موضوعات شودباعث می وهایبه سنار یدهمنطق. کندیم

درج در  یموضوعات برا یبندجهت رتبه هاتیظرف ریو سا یافق زمان

به  ازیصورت ن درکند تا ی کمک میوسازیمشخص شود. سنار یوسنار

 فتدیاتفاق ب وهایبه کمک سنار یراحتجهت به رییتغ و یریپذانعطاف

مختلف در  یهادر حوزه امدهایپ نییتعهدف گم نشود.  کهیدرحال

به  دنیرس یالزم برا طیشرایی، و فضا یعملکرد ،یسه بعد پارامتر

 ندهیاز آ یریتصو یانداز ساز. چشممی کند ینتأمرا  داریمنافع پا

جلو روبه تیرا با واقع یریپذانطباقکه حداکثر کند ارائه میمطلوب 

اندازها انداز سازی، با تعیین سناریوها و چشمدر چشم داشته باشد.

شود و شرایط مطلوب ذینفعان ایجاد می باشآمادهی وضعیت راحتبه

انداز به منظور شوند. به همین ترتیب چشمو بازیگران تعیین می

نگاری آماده می ند آیندهتدوین برنامه راهبردی با استفاده از فرآی

 گردد.

 گیریبحث و نتیجه -5

عنوان سومین شهر بزرگ ایران از موقعیت فرهنگی، اصفهان، به شهر

واسطه تاریخی، صنعتی و گردشگری استراتژیکی برخوردار است. به

عنوان دستی بهنقش جهانی این شهر در حوزه گردشگری و صنایع

یکی از شهرهای خالق عضو یونسکو، آینده آن باید بسیار موردتوجه 

که توسط شهرداری اصفهان انجام می قرار گیرد. مدیریت این شهر 

ریزی برخورداراست. ساله در حوزه برنامه 25پذیرد؛ از سابقه 

وپنجه نرم وجود، شهر اصفهان امروز با مشکالت بسیاری دستبااین

ثباتی ریزی درست و بیدهنده عدم برنامهکند که همگی نشانمی

ین پژوهش واسطه تغییرات شورای شهر است. آنچه در امدیریتی به
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انداز این شهر است که با استفاده از رویکرد مدنظر است، تدوین چشم

نگاری از مراحل ورودی، شود. فرایند آیندهنگاری تشریح میآینده

رسد و با طی این مسیر اجازه انداز سازی میتحلیل، تفسیر به چشم

ریزی برداشته شود. درواقع تری برای برنامههای درستدهد گاممی

ها، افت رونق گرده شکالتی مثل آلودگی هوا، فرونشست، ریزم

و همه، بیانگر واسطه بیماری کرونا، ترافیک شهری، و همه اقتصادی به

هایی است که درگذشته بدون هیچ پشتوانه علمی اخذ شده و تصمیم

بر اساس عالیق و سالیق ذینفعان و مدیران دائما  تغییر کرده است. 

شود باور ذهنی در مدیران دی است که باعث مینگاری رویکرآینده

 تغییر کرده تا بتوانند تصمیمات مناسب را در زمان درست اجرا کنند. 

تواند برنامه نگاری که میهای اصلی آیندهدر این پژوهش، مؤلفه

انداز شود ارائه شده راهبردی را تقویت کند و منجر به تدوین چشم

های مؤثر در هر یک از ابعاد مؤلفه است. در این مقاله، با شناسایی

توجه به انتخاب خبرگان و  نگاری در شهر، بامدل عمومی آینده

انداز جدا شدند و سپس به کمک های اصلی چشمکارشناسان، مؤلفه

نگاری تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفتند. در حقیقت آینده

تحولی عظیم در تدوین  تواند با ایجاد تغییر در باور ذهنی مدیرانمی

های مختلف حقیقت روش کند. در این پژوهش درانداز ایجاد میچشم

تری را نگاری در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا بتوانند نتایج واقعیآینده

رقم بزنند. این مسیر، با ایجاد شناخت در ابعاد مختلف موضوع 

 دیران و تصمیمموردبررسی آغاز و در انتها با تغییر باور ذهنی در م

رسد. مطالعات الزم ابتدا تر میاطمینانریزی قابلگیران به یک برنامه

شود و با استخراج احساسات و خواست پیشروی مخاطب قرار داده می

سازی گیران، یکپارچه ها و تصمیممردم و ایجاد مشارکت بین آن

های شود و با بررسی و انطباق خواستهها انجام میخواسته

های گذشته از هرگونه ها و سیاستها و فرصتشده با چالشرچهیکپا

کند. در این رویکرد ای جلوگیری میگیری سلیقهتصمیم

گیری نگاری( ذینفعان در هر مرحله که الزم باشد در تصمیم)آینده

های آتی و در قالب ترسیم حضور دارند و بنابراین اجرای آن در سال

. سناریوهایی که درروند تدوین مدل شودتر میتصویر مطلوب ساده

شده است، یک رویکرد فرافعال یا اصطالحا  نگاری استخراجآینده

سازی برنامه  پذیری و چابککند و انعطافباش فراهم میآماده

انداز شهر اصفهان که ابتدا رسد. چشمراهبردی به منصه ظهور می

هر اصفهان های راهبردی در شعنوان یکی از نقاط ضعف برنامهبه

های توان امیدوار بود که در سالوجود داشت، اکنون با این رویکرد می

نگاری با دیگر، آیندهعبارتیآتی با انتقادهای کمتری روبرو باشد. به

تهیه یک پشتوانه تصمیم برای مسئولین شهری از هرگونه 

ترین نتیجه مرحله کند. اصلیای جلوگیری میگیری سلیقهتصمیم

شود سؤاالت اصلی که ؤاالت راهبردی است که باعث میورودی س

باید در مسیر اقدامات پاسخ داده شود واضح شود. در مرحله تحلیل 

های حاصل از ترکیبی از پژوهش در خصوص عناصر با استخراج تم

بیرونی و درونی درک مناسبی آماده شود تا در مرحله تفسیر با ارائه 

. با سناریوی تجسمی از شرایط موضوعات کلیدی تمرکز ایجاد شود

شود و تصویر مطلوب سازی ایجاد می اندازمختلف در مرحله چشم

بینانه یا همان بینانه )پساساختارگرایی واقعانداز( با منطقی واقع)چشم

هایی نیز در این زمینه ارائه نگرانه( نگاشته شود. پیشنهادآینده

آینده، نتایج  توانند در تجاربها میشود که اجرای آنمی

 آمیزی را در برداشته باشد: موفقیت

عالوه بر مبانی  یدر مرحله ورود ییبه چارچوب محتوا توجه با -

نظری نسبت به استخراج سؤاالت راهبردی از طریق خبرگان 

هم اقدام شود تا این مؤلفه در شروع کار فرآیند کار را تقویت 

  نماید. 

تنها روزرسانی نهه از دوره بهمؤلفه تحلیل ذینفعان باید با استفاد -

بینی موردبازنگری قرار گیرد بلکه الزم است تا از طریق پیش

نگری موضوع ذینفعان آتی در طی فرآیند نسبت به آینده

های آیندگان نیز مدنظر تری فراهم نمود و خواستهمضامین قوی

 قرار گیرد.  

باتوجه به اینکه تحلیل ذینفعان و مشارکت عنصر کلیدی در  -

نگاری، این فرآیند است بهتر است در خصوص آینده

های مستمر برای سطوح ریزی آموزشاندازسازی و برنامهچشم

ریزی نگاری و برنامهمشارکت قرار گیرد. زیرا زمان تدوین آینده

هد شد، بسیار کوتاه است و تنها مضامین مربوطه درک خوا

های در این عرصه بدیهی است که تسلط افراد به فرآیند و روش

 بسیار کارگشا است. 

های تحلیل ویژه کارگاهنگاری بهمراحل آینده شودیم شنهادیپ -

ماه قبل از تدوین آغاز گردد تا بتوان نسبت  6ذینفعان حداقل از 

 نگاری،به تقویت فرآیند یادگیری در حین انجام فرآیند آینده

های راهبردی هم موفق همچنین به کاربرد مضامین در برنامه

  عمل کرد.

های سناریو به همراه اهداف کالن تا مؤلفه شودیم شنهادیپ -

صورت یک پرتفولیو راهبردی در نظر سطح برنامه عملیاتی به

نگاری، تنها ارتباط قوی بین پروژه آیندهگرفته شود تا نه

برقرار شود، ضمانتی برای حسن راهبردی انداز و برنامهچشم

 اجرای برنامه آنها فراهم گردد.

شود به منظور کاربردی شدن نتایج و تسهیل تعمیم پیشنهاد می -

نگاری تا آن، این فرآیند به صورت هوشمند از مرحله آینده

ریزی و ارزیابی انجام شود. هرچند باید این موضوع در برنامه

نعطف و قابل تغییر براساس نظرگرفته شود که فرآیندها باید م

 شهرها باشند. 
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