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 .1دانشیار شهرسازی ،دانشکدة معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی ،دانشکدة معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

(تاریخ دریافت4031/60/60 :؛ تاریخ پذیرش)4031/60/63:

چکیده
در آغاز هزارة سوم متون برنامهریزي از مفاهيم پيشبيني ،آیندهنگري و كشف آینده عبور كرده و به حووزة آینودهپژوهوي و آینودهنگواري
رسيده است .در برنامهریزي توسعة منطقهاي ،شناسایى عدم قطعيتهاى آینده و فرضهاي بنيادینى كه برنامههاى بلندمدت بر پایة آنها
طراحي شده است ،از مهمترین زمينههاي شناسایى مشكالت و چالشهاي پيش روى سوندهاى توسوعهاى اسوت .پسوابرنامهریوزي نيوز
موفقيت یا عدم موفقيت سياست و برنامة تدوینشده در افق زماني آینده را ارزیابي مويكنود .برناموهریوزي فورضبنيواد ( )ABPیكوي از
روشهاي پسابرنامهریزي است كه ميتوان به كمک آن برنامههاي پابرجا و انطباقپذیر تهيوه كورد .ایون تققيوق از ن ور نووق تققيوق،
تركيبي از روشهاي اسنادي و پيمایشي است و از ن ر ماهيت بر اساس روشهاي جدید علم آیندهپژوهي ،تقليلي و اكتشافي است كه با
تركيبي از مدلهاي كمي و كيفي انجام گرفته است .براي جمعآوري اطالعات ابزار پرسشنامه و فن دلفوي بوهكوار گرفتوه شوده اسوت و
پرسشنامهها صرفاً از متخصصان توسعه و برنامهریزي كه به مسائل توسعة منطقه احاطه دارند ،تكميل شده است .به ایون ترتيوب ميوزان
همبستگي ميان هر راهبرد با عدم قطعيتهوا بوا اسوتخران ن رهواي گبرگوان از دو پرسشونامه (پرسشونامة راهبردهوا ،پرسشونامة عودم
قطعيتها) مقاسبه شد .نتایج مطالعه نشان داد بهرهگيري از روش برنامهریزي فرضبنياد ،ميتواند در برنامههاي توسعة منطقهاي بوهكوار
گرفته شود ،كه این امر به برنامهریزان كمک ميكند تا اجمواق و تعهود بوه گروجويهوا تققوق یابود .در نتيجوه بوا بهورهگيوري از روش
برنامهریزي فرضبنياد ميتوان ضعفها و چشمپوشيهایي را كه در برنامههاي توسعة بلندمدت منطقهاي وجود دارد ،شناسوایي و بوازبيني
كرد.

کلیدواژگان
آیندهنگاري ،برنامهریزي توسعة منطقهاي ،برنامهریزي فرضبنياد ،پسابرنامهریزي.
 نویسندة مسئول ،رایانامهn.zali54@gmail.com :
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مقدمه
جهان معاصر عرصة تحوالت شگرف و پویایي شتابنده است .تغييرات غافلگيركننده و برقآساا ا
راه ميرسند و بهاي گزاف غافلگيري راهبردي در همة عرصههاي سياسي ،اقتصاادي ،اجتمااعي و
فرهنگي وجود دارد .در این محيط سرشار ا تغيير و بيثبااتي ،و آكناده ا عادق قيعياتهاا ،تنهاا
رویكرد و سياستي كه احتمال كسب موفقيتهاي بيشتري دارد ،تالش براي معمااري آیناده اسات
(خزائي ،7831 ،ص .)8بر خالف پيشنگرى كه در سدههاي گذشته در برنامهریزىها بهكار گرفتاه
ميشد ،در آیندهپژوهى فرض مىشود آیندههاي بدیل متعددى مىتواند تحقق یابد .به هماين دييال
آینده بهطور كامل ا پيشتعيينشده نيست

(1981

 .)Amara,ا همين رو ،آینده با  ،بيمر و تكاملي

است ،در نتيجه ذاتاً عدق قيعيت دارد .به عبارت دیگر آن دسته ا نيروهاى پيشاران كاه تحقاق یاا
عدق تحققشان وابسته به سایر عوامل باشد ،و نتوان ا پيش دربارة تحقق یا عادق تحقاق آنهاا باا
اطمينان یاد سخن گفت ،عدق قيعيتند (ناظمي ،7831 ،ص .)83تجرباة تهياة برناماههااي توساعة
منيقهاي و ميزان تحقق و انعيافپذیري آنها در دهههاي اخيار ،باعا

سالب اعتمااد مادیران و

برنامهریزان ا روشهاي برنامهریزي مبتني بر پيشبيني و تحليل روندها شده و يزوق بهرهگياري ا
رهيافتهاي نوین و جساتوجاو باراي یاافتن روشهااي مفيادتر و مناسابتار را باه وارورتي
انكارنشدني و اجتنابناپذیر تبدیل كرده است ( ايي ،7833 ،ص .)64در این مقايه سعي شده است
ومن طراحي ايگویي براي شناسایي راهبردهاي شكستپذیر در برنامهها و سياساتهااي توساعة
منيقهاي ،مينة تصحيح راهبردها و سياستها را به منظور موفقيت اجراي برنامهها و سياستها در
افق برنامهها فراهم شود .برنامهریزي بر پایة فرض ابزاري است كه ميتوان به كمک آن برنامههااي
پابرجا و انيباقپذیر تهيه كرد (دانشنامة آیندهپژوهي ،7834 ،ص .)71برنامهریزي بر پایة فرض را
باید ابزاري دانست كه پس ا برنامهریزي بهكار گرفته ميشود .مشخصاً قصد اصلي این اسات كاه
مخاطرههاي ناشي ا فرضها بهتر مدیریت شود (وحيدي ميلق.)7837 ،

طراحی الگوی روششناختی کاربرد برنامهریزی فرضبنیاد در مطالعات توسعة منطقهای

233 

بیان مسئله
عدق شناخت هوشمندانة آیناده ا ابزارهااي برناماهریازي و نحاوة باهكاارگيري آنهاا در فرایناد
برنامهریزي متأثر است ( .)Myers & Alicia, 2000, p.222با اینكه برنامهریزيهاي توسعه در كشاور
ایران سابقه اي نسبتاً طوالني دارند و ایران ا جمله پيشگامان تدوین برنامههاي توسعه باوده اسات،
متأسفانه شاهد كمتحركي و رشد اقتصادي اندک در كشور بودهایم .همة این اتفاقهاا در حاايي ر
داده است كاه كشاور ماا ا نظار موقعيات جغرافياایي رشاد داشاته ،و مناابغ غناي داشاته اسات
(پورمحمدي و همكاران .)7833 ،بر همين اساس امرو ه فعاييت برناماهریازي باهویاژه در عرصاة
شهري و منيقهاي نيا مند مهندسي مجدد و تغيير رویكرد در مراحل انجااقدادن كاار برناماهریازي
است و ورورت دارد ا رویكردهاي مبتني بر پيشبيني بر مبناي روند گذشاته باه آینادهنگااري و
معماري آینده روي آورد (ناظمي .)7834 ،تجربه نشان ميدهد براي بهبود عملكرد هدایت توساعه
ا طریق طرحهاي رو آمد ،باید رویكردي استراتژیکتر و گزینشيتر در سياستگذاري اختيار كرد
كه هدف اصلي آن موووعات توسعة فضایي تأثيرگذار و مكاانهاایي اسات كاه توساعه در آنهاا
نيا مند هماهنگي است (حسنوي و همكاران ،7831 ،ص .)16با عنایت باه ماهيات پاژوهش ،ایان
تحقيق با هدف پاسخگویي به این پرسشها انجاق گرفته است:
مناسبترین سياست توسعة منيقهاي در استانها كداق است؟ رویكرد برنامهریزي بر پایة فرض
چگونه ميتواند براي بهبود فرایند برنامهریزي توسعة منيقهاي در دست باشد؟ برنامهریزي توساعة
منيقهاي با روش برنامهریزي بر پایة فرض چگونه ميتواند انجاق گيرد؟
مبانی نظری پژوهش
برنامهریزی توسعة منطقهای

برنامهریزي در سيح منيقه ميتواند شكاف ميان برنامهریزي در سيوح ملي و محلي را پر كناد .در
برنامهریزي منيقهاي كوشش ميشود به حو ههایي كاه ویژگايهاا ،اساتعدادهاي باايقوه و مساائل
اقتصادي  -اجتماعي خاصي دارند ،جداي ا سایر مناطق توجه شود (معصاومي اشاكوري،7837 ،
ص .)61ماهيت برنامهریزي منيقهاي پيشبيني و آیندهنگاري اسات و تاا كناون مادلهاا و فناون
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مختلفي براي پيشبينيهاي جمعيتي ،پيشبينيهاي اقتصادي ،تو یغ كاربريهاي آیناده ،پايشبيناي
نيا هاي حملونقل و دهها آیتم دیگر طراحي و بهكار گرفته شده اسات (پورمحمادي و همكااران،
 .)7833هدف برنامهریزي منيقه اي ،استفادة بهيناه ا مناابغ باراي توساعه اسات ( یااري،7813 ،
ص.)17
توسعه واژة پركاربردي است تا حدي كاه تماایز مياان كشاورهاي مختلا

بار اسااس سايح

توسعهیافتگي آنان تعيين مايشاود ( .)Kovacevic, 2011مشاكل اصالي در برناماههااي توساعه ا
تغييرات و تحوالت سریغ در جهان ناشي ميشود .برنامههاي توسعه به واسية هماين رشاد ساریغ
در سالهاي آینده ميتوانند دچار تحوالت جدي شوند و راهبردها و سياستهااي فعلاي را كاه در
چارچوب پارادایمهاي فعلي طراحي شدهاند ،غيراثربخش كنناد

(2003

 .)Havas,موواو آیناده و

شناخت بلندمدت آن در برنامهریزي منيقهاي ،اهميت فراواني دارد ويي مدت طوالني این موواو
مورد غفلت برنامهریزان قرار گرفته است (پورمحمدي .)7833 ،در برنامهریازي توساعة منيقاهاي،
شناسایى عدق قيعيتهاي آینده و فرضهاي بنيادینى كه برنامههاي بلندمدت بر پایاة آنهاا شاكل
گرفته است ،ا مهمترین مينههاي اصلى در شناسایى مشكالت و چايشهاي پيش روى ساندهاى
توسعهاى است .ا این رو باید با بهرهگيرى ا ابزارهایى چايشها را شناسایى و بادیلهاایى را باه
منظور فائقآمدن بر چايش طراحى كرد .ميايعات نشان مىدهد بهرهگيرى ا این ابزار و روشهایي
مانند برنامه ریزي پابرجا و برنامهریزي فرضبنياد ،با وجود پيچيدگىهایشاان ماىتوانناد ابزارهااي
مناسبى در مرحلة ار یابى پيشينى یک سياست ،یا به عبارت دیگر پسابرنامهریازى باشاند (نااظمي،
 ،7831ص .)16بر همين اساس روش این پاژوهش در ارتقاا و سياساتگاذاريهاا آن اسات كاه
راهبردها و سياستهایي را كه در سالهاي اخير در مينة توسعة منيقهاي ميايعه ،تدوین و منتشار
شدهاند ،در یک فرایند پسابرنامهریزي با بيني مجدد كند .به عبارت دیگر تالش شود تا بار اسااس
یک فرایند پسابرنامهریزي وع ها و چشمپوشيهایي كه در سياستگذاري منيقهاي وجاود دارد،
بار دیگر آ مون شود.
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آیندهنگاری

آیندهپژوهي معادل يغت التين

«Study

شده است كه با بهرهگيري ا طي

 »Futuresاست .كلمة جمغ  Futuresبه این دييل بهكار گرفته

وسيعي ا روششناسيها و بهجاي تصور «فقط یک آینده» ،باه

گمانه نيهاي نظاقمند و خردور انه ،نه فقط درباارة «یاک آیناده» بلكاه «چنادین آینادة متصاور»
مبادرت ميشود (اسالتر ،7834 ،7ص .)11بر اساس آمو ههاي آیندهپژوهي ،ميتوان آیندههاا را باه
چهار دستة یر تقسيم كرد

(2003

 .7 :)Voros,آیندههاي ممكن كه شاامل هار آینادة تصورشادني

است .1 ،آیندههاي باورپذیر كه شامل آیندههایي است كه علم امرو ي آن را ابيال نكرده است.8 ،
آیندههاي محتمل كه ا درجة تحقق باالتري نسبت به سایر آیندههاي باورپاذیر برخوردارناد ،و .6
آیندههاي مرجح یا ميلوب كه بيش ا سایر آیندههاي باورپذیر ،ميلوب ناظر یا تحليلگار اسات و
او تالش ميكند آنها را محقق كند.
با توجه به ماهيت این تحقيق در مووو آیندهنگاري و تأكياد بار توساعة منيقاهاي ،معمااري
بلندمدت و راهبردي آینده و تعری

جهتگيريها براي اتخاذ تصميمها در روناد برناماهریازي و

توسعة مناطق و كشور رویكرد خاص این تحقيق است .آیندهنگاري بر خالف پيشبيناي ،فراینادي
است كه با تمركز بر خلق آینده در پي خلق چشماندا هاي مشترک ا آیناده اسات (طباطبایياان و
قدیري .)7834 ،برنامهریزي فرضبنياد یكاي ا جدیادترین ابزارهااي آینادهنگااري اسات كاه در
سالهاي اخير ،براي كمک به برنامهریزي آیندهنگرانه و اثربخشي توسعه بهكار گرفته شده است.
فاز ارزیابی در سیاستگذاریها

یكي ا مراحل سياستگذاري ار یابي است .در ار یابي یک سياست ،یا خطمشاي ،بایاد اقادامات
ذیل انجاق گيرد (ناظمي :)7837 ،اي ) نظاارت و باا خورد؛ ب) مقایساة نتاایج واقعاي باا نتاایج
ميلوب؛ ج) یادگيري؛ د) تمایل و توانایي اصالح سياست به عنوان یک ورورت (نااظمي،)7831،
این دستهبندي بسطیافتة دستهبندي یادشده است:
1. Slaughter Richard
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 ار یابيهاي پيشيني :این ار یابيها متمركز بر اهداف و چگونگي وصول به اهداف است. ار یابيهاي مياني :پيشرفت برنامه و تحقق اهداف مياني را ار یابي ميكند. ار یابي هم مان :بر فرایند اجرایي برنامه متمركز است. ار یابيهاي پسيني :بر ميزان تحقق اهداف پس ا اجراي آن تأكيد ميكناد و ممكان اساتسياستها و برنامهها نيز بارها ار یابي شاوند ( .)Barber, 2003در ار یاابيهااي پيشايني ا
یک سو ،گرایش به تأثيرگذاري بر جزئيات برنامهها وجود دارد ،و ا سوي دیگار در ميناة
پيادهسا ي برنامه تالش ميشود باا بهارهگياري ا با خوردهااي فرواي ،سياساتگاذاري
انباشتي شود

(2005

 .)ESRC,ار یابيهاي پيشيني بخش اصلي فرایند ار یابي اسات كاه در

طراحي برنامه قرار دارد.
پسابرنامهریزی

پسابرنامهریزي نوعي ار یابي پيشيني است و گامي ا برنامهریزي است كه ووعيت شكست برنامه
را شناسایي مايكناد و باه سيساتم اجاا ه مايدهاد كنتارل را در اختياار گيارد (.)Warren, 2007
پسابرنامهریزي بهطور عمده بر پایش ،با بيني و تجدیدنظر برنامه تمركز ميكند (

Jin & Horowitz,

 .)2005در این گاق ا برنامهریزي شناسایي موقعيتهاي شكست امكاانپاذیر مايشاود (
 .)2007موقعيتهاي شكست به ووعيتهایي اشاره ميكند كاه باه دالیال مختلا

Warren,

هايچ یاک ا

برنامههاي طراحيشده نميتوانند به تحقق اهاداف برناماه منجار شاوند .باه هماين دييال در گااق
پسابرنامهریزي طراحان برنامه فرصت با توييد برناماه را بار اسااس ار یاابيهااي انجااقگرفتاه در
موقعيتهاي مختل

(شكست و موفقيت) خواهند یافت ( .)Jin & Horowitz, 2005پسابرنامهریزي

بهطور عمده بر پایش ،با بيني و ویرایش برنامه متمركز است و به عامالن برنامه فرصت ميدهد تاا
بتوانند برنامه را ردیابي كرده و عملكرد برنامه را ار یابي كنند و آن را ارتقا دهند
روشهاي اصلي در ار یابيهاي پيشيني را ميتوان به دو دستة كلي تقسيم كرد:
 .7روشهاي مدلسا ي
 .1روشهاي مبتني بر سناریو (.)Miles & Cunningham, 2006

(2007

.)Warren,
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بر اساس كاربردهاي سناریوها در ار یابيهاي پيشين ميتوان ا دو روش بهره برد :برنامهریزي
فرضبنياد و برنامهریزي پابرجا.
جدول  .1مقایسة دو رویکرد پسابرنامهریزی بر پایة تحلیل سناریویی

رویکرد

روش

خروجی

واكنشي

برنامهریزي پابرجا

تدوین سياست پابرجا (مناسب براي همة سناریوها)

كنشگرانه

برنامهریزي فرضبنياد

منبغ:

تدوین سياست اقتضایي (سياستهاي پيشگيرانه)
جلوگيري یا تقویت تحقق سناریوها (سياستهاي شكلدهنده)

Miles & Cunningham, 2006

بررسی موضوع مورد مطالعه
عدم قطعیتها

عدق قيعيتها به ووعيتهایي ا آینده اشاره مي كناد كاه دو یاا چناد بادیل مختلا
مووو مورد بح

پايش روي

قرار دارد و امكان تحقق هر یک ا بدیلها را ميتوان با احتمال كمابيش باال و

برابر برآورد كرد .به این ترتيب هر یک ا بدیلها ،ممكن است محقق شود یاا نشاود و درباارة آن
مووو نميتوان اظهار نظر دقيق و معيني كرد .به این ترتيب ،عدق قيعيتهاي آینده ،دوگانهها یاا
چندگانههایياند كه به آیندة پيش روي هر حو هاي شكل ميدهد .روشهاي مختلفي براي طراحي
برنامههاي قوي تحت عدق قيعيت عميق توسعه داده شده است ،اما تعداد كمي ا طرحها ،مقاوق و
پویا هستند ( .)Warren et al., 2013مهمترین روشهاي مواجهه با عدق قيعيت را مىتوان در قايب
روشهاي یر خالصه كرد (:)Builder & Dewar, 1994
 -برنامهریزىهاي موا ى :در این نو برنامهریزى ،براى شرایط مختل

و حاياتهااي متناو

عدق قيعيت ،برنامه هاي موا ى تدوین مىشود .به این ترتيب در مواجهه با هر عدق قيعيت
برنامة خاص و ویژة آن عدق قيعيت بهكا رگرفته مىشود.
 -برنامهریزى مبتنى بر بدترین ووعيت و اهداف :در این نو برنامهریزى ،فرصتهاي آینده و
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بهترین بهرهبردارى ا آنها ،همچنين تغييرات و تحوالت رادیكال ماد نظار قارار نماىگيارد
(.)Miles & Cunningham, 2006
 برونیابى روند و شناسایى آیندههاي محتمل :این نو برنامهریزى ،در مواجهه باا شاگفتىهااناكارآمدند و بهكارگيري آنها در محيطهاي پيچيدهاى كه شناسایى آینادة محتمال در آنهاا
بهراحتى امكانپذیر نيست ،غيرعقالیى

است.

 برنامهریزى فرضبنياد :در این روش پيشفرضهایى كه بنيان برنامهها را تشكيل ماىدهناد،شناسایى مىشوند و بر حسب قابليت اعتماد به این فرضها مىتوان برنامهریزى بدیل انجاق
داد.

 برنامة راهبردى مبتنى بر چشماندا  :با اتكا به چشماندا مىتوان با عدق قيعياتهااي آینادهروبهرو شد.
روش برنامهریزى فرضبنياد یكى ا روشهاي عمدهاى است كاه ماىتواناد در مادیریت عادق
قيعيت بهكار گرفته شود .این روش فقط بر شرایط فعلى متكي نمىشود و باید به تغييرات آینده نياز
توجه شود .همچنين ،در این برنامه ،یک برنامة پایهاى وجود دارد و فقط این برنامه تصحيح مىشاود.
این روش در مواجهه با عدق قيعيتهاي بلندمدت ،كاركرد مناسبى دارد ( .)Echevarria, 1998برخى
فرضها دربارة آینده به احتمال بسيار یاد تأیيد ميشاوند ،اماا برخاى دیگار در برابار رویادادهاى
غيرقابل كنترل و پيشبينىنشده آسيبپذیرند .در این ميان برخى فرضها در موفقيت برناماه بسايار
تعيينكنندهاند و ا سوى دیگر نقش برخى دیگر ،حاشيهاى و كماهميت است .یكاي ا رویكردهااي
پاسخگو به عدق قيعيت ،رویكرد برنامهریزي فرضبنياد است (.)Lempert et al., 2008
تعیین عدم قطعیتهای توسعة فضایی منطقهای

درجة اهميت عدق قيعيتهاي توسعة فضایي استان پس ا تكميال پرسشانامه توساط كارشناساان
حو ههاي مختل  ،با فن فرایند سلسلهمراتبي و ندهي  AHPاويویتبندي شده ،سپس ،درجة عدق
قيعيت هر یک ا گزارهها با شاخص اجما نظر كارشناسي رتبهبندي شد.

طراحی الگوی روششناختی کاربرد برنامهریزی فرضبنیاد در مطالعات توسعة منطقهای
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برنامهریزی فرضبنیاد

برنامهریزي فرضبنياد یكي ا جدیدترین ابزارهاي آیندهنگاري است كه در سالهااي اخيار ،باراي
كمک به برنامهریزي آیندهنگرانه و اثربخشي توسعه بهكار گرفته شده است ( .)Dewar, 1993هادف
عمدة برنامهریزي بر پایة فرض كاهش تعداد «شگفتىهاي اجتناابپاذیر» و شناساایي آن دساته ا
فرويههایي است كه موفقيت نهایي برنامه به آنها بسيار وابسته اسات (.)Builder & Dewar, 1994
به عبارت دیگر ،ما ميخواهيم فرويههایي را بيابيم كه ا یک سو بسيار باربر بوده و ا سوي دیگر،
در برابر رویدادها و اتفاقهاي آینده بسيار آسيبپذیرند .هر یک ا روشهاي مدیریت عدق قيعيت
نيز مزایا و وع هایي دارند ( .)Marchau et al., 2010روشهاي برنامهریزي فارضبنيااد یكاي ا
روشهاي عمدهاي است كه ميتواند در مدیریت عدق قيعيت باهكاار گرفتاه شاود .ایان روش در
مواجهه با عدق قيعيتهاي بلندمدت كااركرد مناسابي دارد

(1998

 ،)Echevarria,باه هماين دييال

دربارة افق ماني ميايعة حاور كه افق ماني 77سايه را مدنظر دارد ،روشي مناسب است.
چارچوب فکری برنامهریزی فرضبنیاد

در ميايعاتى كه روش برنامهریزى فرضبنياد بهكار گرفته شده ،بر دو مووو اصالى تمركاز شاده
است:
 عقالیىسا ى برنامهها :رابيه و پيوند ميان فرضها و راهبردها به منظور شناسایى حفرههايراهبردى ،یعنى راهبردهایى كه مبتنى بر فرض پایهاى نبودهاند ،یا برعكس فارضهاایي كاه
مبتنى بر آنها اقدامى توصيه نشده است.
 شكستپذیرى برنامهها :شناسایى فرض هایي كه مينهسا راهبردها بودهاند و در تعدادى اآیندههاي باورپذیر مىتوانند شكستپذیر باشند.
مقایسة یافتههای پژوهش با سایر پژوهشها
كزا ي و همكاران ( )7831در رساية دكتري با عنوان «توسعة فناوريهااي پيشارفتة عااق در ایاران
 ،7616مورد ميايعاه :فنااوري اطالعاات و ارتباطاات ،یساتفنااوري و هوافضاا» باا ساه ابازار
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برنامهریزي پابرجا ،برنامهریزي فرضبنياد و خوشهبندي خبرگان سندهاي توسعة سياستگذاري را
در سه حو ة مورد نظر تحليل كردند .نتایج تحقيق آنها نشان داد روشهاي برنامهریازي پابرجاا و
برنامهریزي فرضبنياد ميتوانند در یک فرایند مشاركتي برنامهریزي باهكاار گرفتاه شاوند .در ایان
پژوهش ا روش برنامهریزي فرضبنياد براي تصحيح راهبردهاي نظریة پایة توسعه در یک منيقاه
در حو ههاي مورد ميايعه بهره گرفته شده است .پس ا ار شدهي به راهبردها در عدق قيعيتها،
و شناسایي راهبردهاي آسايبپاذیر ،در ایان پاژوهش در مقایساه باا پاژوهشهااي دیگار ،باراي
درجهبندي فرضهاي باربر آسيبپذیر ا ميزان مخاطره بهره گرفته شاده اسات .بار اسااس نتاایج
مشخص خواهد شد كاداقیاک ا حاو ههااي ماورد ميايعاه بيشاترین موقعيات شكساتپاذیر و
راهبردهاي آسيبپذیر در منيقة مورد نظر هستند.
پیشینة روش برنامهریزی فرضبنیاد

پيشينة بهكارگيري روش برنامهریزى فرضبنياد به سال  7331و باهكاارگيري آن در محايط نظاامى
با مى گردد .تقویت طرح ها و برنامه هاي طوالنيمدت نيروى مينى ارتش ایاالت متحده و افازایش
آمادگى این نيرو براى مقابله با تهدیدهاي بايقوه در یک پروژة پژوهشى باا عناوان «معماارى باراى
نيروى مينى آینده» به «اندیشگاه رند» واگذار شد .یكى ا مفاهيم ميارحشاده در پاروژة معماارى
براى نيروى مينى آینده ،تهيه و ارائة چشم اندا «نيروى مينى قرن بيست ویكم» بود كاه باه آینادة
سىساية این نيرو مربوط مىشد

(2002

« .)Dewar,جيمز دوار» كه یكى ا ریاوىدانان برجستة این

اندیشگاه محسوب ميشود ،در این ميايعه روش برنامهریزى فرضبنياد را ابدا ميكند .باه عقيادة
وى در مواجهه با آیندة طوالني مدت ،اويين نكته اى كه اهميات دارد «چنادگانگي آیناده» و ظهاور
سناریوهاي مختل

است .اما پرسش این است كه چگونه مىتوان سناریوهایى تويياد كارد كاه باا

مأموریتهاي سا مان كاامالً مارتبط باوده و موواوعيت داشاته باشاند (.)Dewar & Levin, 1999
برنامهریزى فرضبنياد نخستينبار براى كمک به برنامهریازى راهباردى و طاوالنيمادت نيروهااى
مسلح آمریكا توسعه یافت .ا آن پس افراد مختلفى در حو ه هاي مختلفى ا این ابزار بهره برده اند.
امرو ه عالوه بر نيروهااى مسالح چهارگاناة آمریكاا ،دو ارتاش غيرآمریكاایى نياز باراى تقویات
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برنامههاي خود برنامهریزى فرضبنياد را بهكار ميگيرند .همچنين ،سا مانهاي دويتى غيرنظاامى و
نيز بنگاهها و شركتهاي خصوصى بزرگ جزء كاربران برنامهریزى فرضبنيادناد

(2002

.)Dewar,

پرسش اصلى در این ميايعه آن است كه «كداق راهبردها در اساناد توساعة اساتان تهاران ،در افاق
7616راهبردهاى باربر و آسيبپذیرند؟»

شکل  .1گامهای برنامهریزی فرضبنیاد

در روش برنامهریزى فرضبنياد فرضها را ميتوان با دو رویكرد اصلى

یافات (:)Dewar, 2002

شناسایى فرضها بين اسناد برنامه ،و شناسایى فارضهاا بار پایاة برناماهریازان و افاراد درگيار در
برنامهریزى.
یافتههای پژوهش
پیادهسازی روش برنامهریزی فرضبنیاد در برنامههای توسعة منطقهای

فرایند ميايعة برنامهریزي فرضبنياد ا گاقهاي مشخصي تشكيل شده است .خروجاي اصالي ایان
روش دو دسته ا تصحيحها و توصيههاي سياساتي تويياد اسات .در ایان روش نياز مانناد ساایر
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روشها اطالعات وروديهاي جمغآوريشده بهكار گرفته مايشاود .سياساتهاا باه هماراه عادق
قيعيتهاي شناسایي وروديهاي اصلي در فرایند هستند.

شکل  .2فرایند پیادهسازی روش برنامهریزی فرضبنیاد (بر اساس یافتههای تحقیق)

زیرگام  :4ارزشدهی به سیاستها در عدم قطعیتها

موافقت و مخايفت با هر راهبرد ميتواند در تناظر با موافقت یا مخايفت با هر عدق قيعيات دیگار
طرح شود .به این ترتيب ،در گاق اول باید ميزان همبستگي مياان هار راهبارد باا عادق قيعياتهاا
شناسایي شود .به عبارت دیگر ال مشخص شود كداق راهبرد با كداق عدق قيعيت تناسب بيشاتري
دارد.
به منظور سنجش شدت همبستگي ميان یک سياست و عدق قيعيت ميتوان رواباط متناوعي را
بهكار گرفت .هر یک ا روابط معرفيشده ویژگيهایي دارند كاه باهكاارگيري آن را در محاساباتي
توجيهپذیر ميكند .به این ترتيب در عمل نميتوان ادعا كرد تعدادي ا این روابط در همة ميايعات
بهتر یا كاربرديترند ،بلكه هر یک ا این روابط بسته به مووو ميايعه ،نو اطالعات در دساترس
و سایر عوامل تأثيرگذار بر قلمرو ميايعه ميتواند مناسب باشد .ا سوي دیگر ،معيارهاي شناساایي

223 

طراحی الگوی روششناختی کاربرد برنامهریزی فرضبنیاد در مطالعات توسعة منطقهای

تفاوتها و ناهمسانيها نيز ميتواند به صورت معكوس بهكار گرفته شوند .اگر كل پاسخدهنادگان
به پرسشنامهها را برابر با  Mفرض كنيم ،ميتوان آنها را در چهار دساته افارا كارد .هماة رواباط
سنجش همساني بر پایة این چهار دسته است كه در جدول  1تعری

شدهاند.

جدول  .2تعریف متغیرهای محاسب Zهمسانی

راهبرد
مخاي

منبغ:

با راهبرد

i

i

موافق با راهبرد

NB

NA

ND

NC

i

موافق با حايت اول ا عدق قيعيت
مخاي

با حايت اول ا عدق قيعيت

j
j

عدق قيعيت

j

Dewar, 1997

رابية راهبرد و عدق قيعيت با وریب همبستگي پيرسون بررسي ميشود:

77

این رابيه بيان ميكند ،نزدیكي راهبرد و عدق قيعيت به یكدیگر به رفتار مشابه ميان آن دو در
پاسخهاي نسبتاً یاد برگرفته ا پرسشنامهها وابسته است .به عباارت ساادهتار ،در پاساخنامههااي
تكميلشده ،اگر یكي ا دو حايت یر ر دهد آنگاه ميتوان گفات مياان عادق قيعيات و راهبارد
همساني مشاهده ميشود:
اي ) هر كسي با راهبرد  iموافق باشد ،با حايت اول عدق قيعيت  jنيز موافق است و باايعكس،
اگر كسي با حايت اول عدق قيعيت  jموافق باشد ،آنگاه با راهبرد  iنيز موافق است .در این
حايت همساني شدید ميان عدق قيعيت و راهبرد وجود دارد.
ب) هر كسي با راهبرد  iموافق باشد ،با حايت اول عدق قيعيت  jنيز مخاي
اگر كسي با حايت اول عدق قيعيت  jمخاي

است و باايعكس،

باشد ،آنگاه با راهبرد  iنياز موافاق اسات .در

این حايت ناهمساني شدید ميان عدق قيعيت و راهبرد وجود دارد .به این ترتياب ا يحاا
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كمي ،شاخص همساني عددي بين منفي یک و مثبت یک خواهاد باود .مثبات یاک باراي
حايت اي

و منفي یک براي حايت ب صادق است.

زیرگام  :2سیاستهای شکلدهنده

سياستهاي شكلدهنده سياستهایياند كه هدف ا آنها كنترل شرایط آینده تا حد ممكن اسات.
بر اساس محاسبههاي انجاقگرفته در گاق نخسات ،باا شناساایي موقعياتهااي شكساتپاذیر كاه
ایجادكنندة موقعيتهاي شكستپذیر براي تعداد یادي ا سياستها هستند ،ميتوان تشخيص داد
كه كداق ووعيت ا آینده نيا مند سياستهایي است كه اطمينان حاصل شود ،آن موقعيتها تحقاق
خواهد یافت.
زیرگام  :9سیاستهای پیشگیرانه

در این گاق باید سياستهایي طراحي شوند كه در صاورت تحقاق وواعيت شكساتپاذیر باراي
سياست شناسایيشده ،سياستهاي بدیلي را پيشنهاد دهد .بر اساس نتایج محاسبههاي انجاقگرفتاه
در گاق اول ،سياستهاي شكستپذیر سياساتهاایي هساتند كاه نيا مناد طراحاي سياساتهااي
پيشگيرانهاند.
نتیجه
همسانی راهبردها با عدم قطعیتها

همساني ميان سياستها با عدق قيعيتها در قايب دو معيار مجمو جبري و مجماو قادر ميلاق
تشریح شده است .مجمو جبري نشان ميدهد كه مجمو همسانيهاي مياان یاک راهبارد باراي
مؤيفههاي مختل

توسعة منيقهاي ،در یک عدق قيعيت خاص كداق است .در این ووعيت ممكان

است یک راهبرد براي یک مؤيفه توسعه ميلوب (مثبت) و باراي مؤيفاة دیگار نااميلوب (منفاي)
باشد .به این ترتيب در جمغ جبري نزدیک به صفر خواهد شد .در یک ووعيت دیگر نيز این عدد
نزدیک به صفر است ،و آن ماني است كه در همة حو ههاي توسعه ،آن راهبرد همساني نزدیک به
صفر داشته باشد ،و نشاندهندة آن است كه همساني در اغلب حاو ههااي توساعه باا یكاي ا دو
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ووعيت عدق قيعيت همساني باال دارد .به این ترتيب ورب دو معيار جماغ جباري و جماغ قادر
ميلق ميتواند به منظور شناسایي راهبردهایي كه در تناسب با یكي ا دوگانة عدق قيعيات اسات،
بهكار گرفته شود .بر این اساس ورب مقدار ميلق دو معياار هار چاه بااالتر باشاد ،نشااندهنادة
وابستگي بيشتر آن راهبرد با آن عدق قيعيت است .در نتيجه ميتوان مواردي را كه بيشترین مقادار
براي وارب مقادار ميلاق دو معياار اسات ،شناساایي كارد و آن عادق قيعياتهاا را باه عناوان
موقعيتهاي شكستپذیر براي آن راهبرد دانست .شایان ذكر است به منظور بهرهبرداري ساادهتار،
در صورتي كه جمغ جبري منفي باشد ،نشاندهندة آن است كه راهبرد مورد نظار باا وواعيت دوق
عدق قيعيت هماهنگ و متناسب است و به این ترتيب ،وواعيت اول مايتواناد باراي آن راهبارد
شكستپذیر باشد ،یا به عبارت دیگر ،آن راهبرد در آن موقعيت ،آسايبپاذیر باشاد .باه صاورت
وارون ،در صورتي كه جمغ جبري مثبت باشد ،به معناي همبستگي ميان آن راهبرد با وواعيت اول
عدق قيعيت است.
بر اساس توويحات روش برنامهریزي فرضبنياد ،فرضهاي ساند توساعة فضاایي اساتان بار
اساس راهبردهاي توسعة بلندمدت استان تهران تصریحشده در نظریة پایة توسعة اساتان ،شناساایي
شده است .به این ترتيب فهرست فرضها شامل جهتگيريهاي كالني است كه سایر فارضهاا و
در نتيجه راهبردهاي دیگر را شكل داده است .پس ا انجاقدادن مراحل و گاقهاي اوييه و شناسایي
راهبردها و پيشفرضها (راهبردهاي توسعه بلندمادت اساتان تهاران) و همچناين شناساایي عادق
قيعيتهااي حاو ة ماورد ميايعاه در منيقاه (عادق قيعياتهااي حاو ة یرسااختهاا و نظااق
سكونتگاهي در استان تهران) ،در جدول  8همساني ميان سياستها با عدق قيعيتها در قاياب دو
معيار مجمو جبري و مجمو قدر ميلق براي یک نمونه موردي در حو ة یرسااختهاا و نظااق
سكونتگاهي در استان تهران تشریح شده است.

7

 .7این حو ة نمونة ميرحشده ،در كار پژوهشي با عنوان «سياستگذاري توسعة منيقهاي با رویكرد برنامهریزي فارضبنيااد
 ABPميايعة موردي استان تهران» توسط نویسندگان مقايه انجاق گرفته است.
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جدول .3همسانی راهبردها با عدم قطعیتهای حوزة زیرساختها و نظام سکونتگاهی

دانشگاههاي

نظاق سكونتگاهي

پژوهشمحور یا

متوا ن و تو یغیافته یا

انتقال پایتخت

دانشگاههاي

نظاق سكونتگاهي

آمو شمحور

متمركز و نامتوا ن

جمغ جبري

-1/31

7/13

1/11

1/68

جمغ قدر ميلق

7/11

7/76

7/61

1/73

ا تهران یا عدق

ce3

انتقال پایتخت
ا تهران

تقویت و تجهيز
مراكز آمو شي و

ميلق دو

سيوح باالتر
توسعة

7/71

7/33

7/11

1/17

جمغ جبري

-7/14

1/37

7/76

-1/41

جمغ قدر ميلق

7/11

7/64

7/73

1/31

ورب قدر
ميلق دو

مدرن

مجموعهاي ا مراكز

استان تهران

مجمو

ارتباطي و اطالعاتي

سا ماندهي

تهران یا مهاجرپذیري

ورب قدر

تحقيقاتي استان در

یرساختهاي

مهاجرتفرستي استان

7/11

7/73

7/87

1/41

مجمو
جمغ جبري

1/33

1/16

1/34

1/81

جمغ قدر ميلق

7/78

1/36

7/11

7/84

ورب قدر

و پارکهاي علمي،

ميلق دو

پژوهشي و فناوري

7/11

1/43

1/34

1/68

مجمو
جمغ جبري

جلوگيري ا توسعة جمغ قدر ميلق
سكونتگاههاي

ورب قدر

شهري

ميلق دو

1/88

1/37

1/38

-1/16

1/78

7/71

1/33

1/73

1/71

1/33

1/31

1/76

مجمو
بهكارگيري معيارها
و ووابط دفاعي و

جمغ جبري

1/33

1/11

1/61

-1/34

جمغ قدر ميلق

7/17

1/71

1/13

7/18

ورب قدر

پدافند غيرعامل در

ميلق دو

توسعه

مكانیابي و

7/18

1/77

1/81

7/73

مجمو
جمغ جبري

1/83

-1/31

1/73

-1/13

جمغ قدر ميلق

7/18

7/74

1/74

1/61

1/63

7/16

1/77

1/78

برنامهریزي مراكز

ورب قدر

سكونت و فعاييت

ميلق دو
مجمو

منبغ :یافتههاي پژوهش

طراحی الگوی روششناختی کاربرد برنامهریزی فرضبنیاد در مطالعات توسعة منطقهای

222 

راهبردهایي كه بيشترین همساني با عدق قيعيتها را دارناد ،راهبارد «تقویات و تجهياز مراكاز
آمو شي و تحقيقاتي استان در سيوح باالتر» و «توسعة یرساختهاي ارتباطي و اطالعاتي مادرن»
هستند .و اینها در موقعيتهایي ميتواند بهشدت موفقياتآمياز باشاد و در موقعياتهااي دیگار
شكستپذیر .به نظر ميرسد دييل این امر ورورت وجود مهااجرتفرساتي اساتان تهاران و عادق
انتقال پایتخت ا تهران براي موفقيت این راهبرد اسات .همچناين ،مهاجرپاذیري اساتان تهاران و
انتقال پایتخت ا تهران به شكست این راهبرد منجر خواهد شد.

شکل .3تحلیل نتایج برنامهریزی فرضبنیاد حوزة زیرساختها و نظام سکونتگاهی تهران
(یافتههای پژوهش)
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مخاطره و اولویتبندی فرضهای باربر آسیبپذیر

در این بخش مووو اويویتبندي ميرح ميشود .در واقغ ،هر شخص برناماهریاز متبحار و مادبر
ميخواهد بداند مخاطرة نسبي هر یک ا فرضهاي باربر آسيبپذیر موجود در برنامه چقدر است.
سرراستترین معيار درجهبندي فرضهاي باربر آسيبپاذیر ،ميازان مخااطرة آنهاسات .مايتاوان
مخاطره را به صورت حاصل ورب ميزان باربري یک فرض در احتماال نقا
مورد انتظار برنامه تعری

كارد .ایان تعریا

شادن آن در عمار

مفهاوق مخااطره را باهخاوبي دربرمايگيارد .اینكاه

مخاطرهآميزترین فرضهاي باربر و آسيبپذیر آنهایي هستند كه بيشتر ا بقيه و ن برنامه را تحمل
ميكنند و بيشتر ا بقيه احتمال نق

شدن دارند .یكي ا شايوههااي جاداكردن مخااطرهآميزتارین

فرضهاي باربر آسيبپذیر ،كشيدن فضاي دوبعدي اهميت – عدق قيعيات اسات .در اینجاا بایاد
قضاوت كرد كه یک فرض چقدر عدق قيعيت (آسيبپذیري) و چقدر اهميت (باربري) دارد.
جدول .4شناسایی راهبردهای باربرآسیبپذیر حوزة زیرساخت

راهبردهای توسعة بلندمدت استان تهران

7
1
8
6
7
4

تقویت و تجهيز مراكز آمو شي و تحقيقاتي استان در
سيوح باالتر
توسعة یرساختهاي ارتباطي و اطالعاتي مدرن
سا ماندهي مجموعهاي ا مراكز و پارکهاي علمي،
پژوهشي و فناوري
جلوگيري ا توسعة سكونتگاههاي شهري
بهكارگيري معيارها و ووابط دفاعي و پدافند غيرعامل در
توسعة
مكانیابي و برنامهریزي مراكز سكونت و فعاييت

منبع :یافتههای پژوهش

میانگین عدم قطعیت میانگین اهمیت

مخاطره

(آسیبپذیری)

(باربری)

X

Y

1/31

1/37

1/47

1/31

1/31

1/38

-1/61

1/14

-1/81

-1/77

-1/43

1/87

1/47

-1/71

-1/81

-1/61

-1/71

1/11
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بر اساس موارد یادشده ،پيشنهادهاي بهبود راهبردهاي توسعة بلندمادت اساتان تهاران در بعاد
یرساختها در دو دسته تقسيم ميشود:
 .1راهبردهای شکلدهنده :اصليتارین راهبارد مغفاولماناده تادوین راهبردهاایي باه منظاور
نقشهاي خاص شركتهاي دانشبنيان در مناطق استان تهران در بعد اقتصادي است .بررسي عادق
قيعيت دوگانة «انتقال پایتخت ا تهران یا عدق انتقال پایتخت ا تهران» و «مهاجرتفرساتي اساتان
تهران یا مهاجرپذیري استان تهران» نشان ميدهد تعدادي ا راهبردها در موقعيت اول عدق قيعيت
و تعداد دیگري در موقعيت دوق عدق قيعيت شكستپذیرند .ا مهمترین نكتههاایي كاه در ميناة
مهاجرت به شهر تهران قابل طرح است ،این است كه مهاجرت ا دیگر استانها به پایتخت به طور
فزایندهاي منشأ شهري دارد تا منشأ روستایي .مناطق استان تهران با استقرار مهاجران با منشأ شهري
كه به دييل باالبودن هزینه ،امكان ندگي در شهر تهاران را ندارناد و بناابراین بيشاتر در حوماههاا
ساكن ميشوند ،و ووعيت شكستپذیر براي این حو ه محساوب مايشاوند .در نتيجاه اقادامات
پيشگيرانة در این حو ه عبارتاند ا :
 رویكرد نوین توسعة فضایي با تأكيد بر توسعه و تقویت شهرهاي كوچک. نهادینة كردن اصول و مالحظات پدافند غيرعامل در طرحهاي توسعة شبكهها. .2راهبردهای پیشگیرانه :راهبردهاي پيش گيرانه عبارت اند ا بررسي تهدیدات حو ة سایبري
در یرساختهاي اطالعااتي و ارتبااطي ،و سياساتهااي كاالن مادیریتي حاو ة ساكونتگااه و
یرساختهاي توسعة بلندمدت استان تهران.
پس ا شناسایي راهبردهاي آسيبپذیر ،براي توجه بيشتر به آنها ،سياستهاي كالن یار پيشانهاد
ميشود:
سرمایهگذاري در یرساختهاي منابغ انرژيهاي تجدیدپذیر در منيقاه (آب ،بااد و خورشايد) ،و
جلوگيري ا تغيير كاربري اراوي مستعد كشاور ي حاشية شهرهاي بزرگ.
در نتيجه با تكيه بر دیدگاه نوین برنامهریزي ،رویكرد كانشگراناه باراي برناماهریازي توساعة
منيقهاي پيشنهاد ميشود .با بهكارگيري رویكرد كنشگرانه و بهرهگياري ا روش برناماهریازي بار
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پایة فرض ( ،)ABPوع ها و چشمپوشيهایي كه در سياستگذاري منيقهاي وجود دارد باا بيني
شود .در روش پسابرنامهریزي و بهكارگيري رویكرد برنامهریزي بر پایة فرض پيشفرضهاایى كاه
بنيان برنامهها را تشكيل مىدهند ،شناسایى مىشوند و بر حسب قابليت اعتمااد باه ایان فارضهاا
مىتوان برنامهریزى بدیل انجاق داد .برنامهریزي بر پایة فرض را بایاد ابازاري دانسات كاه پاس ا
برنامهریزي بهكار گرفته ميشود .در واقغ ،باید پيشاپيش یک برناماه تادوین شاده باشاد تاا بتاوان
فرضهاي مهم با عدق قيعيت باالي آن را شناسایي كرد.
پیشنهادها
در این ميايعه هر یک ا عدق قيعيتهاي آیندة استان تهران در هر حو ه به صورت مجازا باهكاار
گرفته شده است و ا آثار متقابل ميان عدق قيعيتهاي آیندة استان بهطور غيرمستقيم بهاره گرفتاه
شده است .پيشنهادهایي در مينة پيادهسا ي روش برنامهریزي فرضبنياد در معاونت برنامهریزي و
توسعة استانداري استانهاي كشور وجود دارد كه ميتاوان باا بهارهگياري ا ایان روش ،اساناد و
برنامههاي تدوینشده را ار یابي و ومن شناسایي نقاط آسيبپاذیر برناماههاا ،اصاالحات ال ق را
براي مدیران و تصميمگيران بيان كرد .پيادهسا ي روش برنامهریزي فارضبنيااد باراي بساياري ا
برنامههاي توسعة مناطق و استانها ميتواناد تضاميني باراي موفقيات اجاراي برناماههاا پايش ا
پيادهسا ي آنها باشد.
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منابع و ماخذ
 .7اسالتر ،ریچارد ( .)7834دانش واژة آینده پژوهي .ترجمة عبدايمجيد كرامات اده و محمدرواا
فر اد ،تهران ،انتشارات مؤسسه آمو شي و تحقيقاتي صنایغ دفاعي ،مركز آیندهپژوهاي علاوق و
فناوري دفاعي.
 .1اسالتر ،ریچارد ( .)7834نواندیشي براي هزارة نوین ،مفاهيم ،روشها و ایدههاي آیندهپژوهاي.
ترجمة عقيل ملكيفر؛ وحيد وحيدي ميلق؛ سيداحمد ابراهيماي ،تهاران ،مؤسساة آمو شاي و
تحقيقاتي صنایغ دفاعي ،مركز آیندهپژوهي.
 .8پورمحمدي ،محمدروا؛ حسين اده ديير ،كریم؛ اياي ،ناادر (« .)7833مهندساي مجادد فرایناد
برنامهریزي با تأكيد بر رویكرد آیندهنگاري» .مجلة جغرافيا و توسعه ،دورة هشاتم ،شامارة ،11
صفحات .83-73
 .6حسنوي ،روا؛ نظاميپور ،قدیر؛ بوشهري ،عليروا؛ آذر ،عادل؛ قرباني ،سعيد (« .)7831طراحاي
مدل تأثير آیندهنگاري بر سياستگذاري علم ،فناوري و نوآوري در سايح ملاي باا اساتفاده ا
روش مدلیابي معادالت ساختاري» .فصلنامة علمي -پژوهشي سياست علام و فنااوري ،ساال
ششم ،شمارة اول ،صفحات .17-86
 .7خزائي ،سعيد؛ عبدايرحيم ،پدراق ( .)7831راههاي گاق به گااق آینادهپژوهاي راهباردي .تهاران،
انتشارات كش

آینده.

 .4ايي ،نادر ( .)7833آیندهنگاري توسعة منيقهاي باا رویكارد برناماهریازي ساناریومبنا (نموناة
موردي :استان آذربایجان شرقي) .رساية دكتري ،رشتة جغرافياا ،گارایش برناماهریازي شاهري،
دانشگاه تبریز.
 .1ايي ،نادر (« .)7831آیندهنگاري راهبردي و سياست گذاري منيقهاي با رویكرد سناریونویسي».
فصلنامة ميايعات راهبردي ،سال  ،76شمارة  ،76صفحات .88-67
 .3طباطبایيان ،سيدحبيباهلل؛ قدیري ،روحاهلل (« .)7834متغيرهاي مؤثر بار انتخااب ابعااد در یاک

223 

طراحی الگوی روششناختی کاربرد برنامهریزی فرضبنیاد در مطالعات توسعة منطقهای

.77-31  صفحات، شمارة هفتم، سال دوق، فصلنامة علوق مدیریت ایران.»پروژة آیندهنگاري
. انتشارات پياق، تهران. اصول و مباني برنامهریزي منيقهاي.)7837(  حسن، معصومي اشكوري.3
 مركاز، تهاران. داناشناماة آینادهپژوهاي.)7831(  مؤسسة آمو شي و تحقيقاتي صنایغ دفااعي.71
.آیندهپژوهي علوق و فناوري دفاعي
 فنااوري: ماورد ميايعاه7616  «پساابرنامهریازي پيشارفتة عااق در ایاران.)7831(  امير، ناظمي.77
، رشاتة مادیریت تكنوياوژي، رسااية دكتاري.» یستفناوري و هوافضا،اطالعات و ارتباطات
. دانشگاه عالمه طباطبایي،گرایش سياستگذاري
، و ارت صانایغ و معاادن. آیندهنگاري ا مفهوق تا اجارا.)7837(  روحاهلل، امير؛ قدیري، ناظمي.71
. مركز صنایغ نوین،تهران

 برنامهریزي پابرجا با بهرهگيري ا روش برناماهریازي بار پایاة.)7837(  وحيد، وحيدي ميلق.78
 مركز آیندهپژوهي علوق و فناوري دفاعي مؤسساة آمو شاي و تحقيقااتي صانایغ، تهران.فرض
.دفاعي
14. Amara, R. (1981). “The futures field: searching for definitions and boundaries”. The
Futurist, 5(1), 25-9.
15. Barber, J. (2003). Role of Appraisal monitoring and evaluation in policy-marking, in
Shapira, P. and S. Kuhlmann (Edt.) (2003). learning from Science and Technology
Policy evaluation: Experiences from the United States and Europe. ChelTenham,
Edward Elgar publishing.
16. Builder, C. H.; Dewar, J. A. (1994). “A time for planning? If not now, when?”.
Parameters, 24(2), 10-12.
17. Dewar, J. A. (2002). Assumption-based planning: A tool for reducing avoidable
surprises. RAND Studies on Policy Analysis, Cambridge University Press
18. Dewar, J. A.; Builder, C. H.; Hix, W. M.; Levin, M. H. (2002). Assumption-based
planning. Santa Monica, Calif.,RAND.
19. Dewar, J. A.; Levin, M. H. (1999). .Assumption-based planning for army 21, santa
monica. Calif.,RAND.
20. Dewar, James A.; .Isaacson, Jeffrey A.; Maren, Leed (1997). Assumption-Based
Planning and Force XXI. Santa Monica, Rand.
21. Echevarria, A. J. (1988). “Tomorrow’s army: the challenge of nonlinear change,
parameters”. Autumn, 1988, 85-98
22. Faludi, Andres (1970). “The planning environment and the meaning of planning”.
Regional Studies, 4(1), 1-9.

4931  پاییز و زمستان،2  شمارة،7  دورة،آمایش سرزمین

 222

23. Grindle, M.; Thomas, J. (1999). Publice choices and policy change: The political
Economy of reform in Developing countries. Johns Hopkins university press,
Baltimore.
24. Havas, Attila (2003). “Socio-economic and developmental needs: focus of foresight
programmes”. Technology Foresight for Organiz-ers, 8-12 December, Ankara, Turkey .
25. Kovacevic, Milorad (2011). “Review of HDI critiques and potential improvements”.
Human Development Reports, UNDP: HDRP: 2010/33, New York, NY[ UNDP 2011],
249-288.
26. Lempert, R. J.; Popper, S. W.; Bankes, S. C. (2008). Shaping the next one hundred
years: new methods for quantitative long-term policy analysis. Santa Monica, Ca.:
Rand Corporation.
27. Marchau, V. A. W. J.; Walker, W. E.; Wee, G. P. van (2010). ”Dynamic adaptive
transport policies for handling deep uncertainty“. Teclmological Forecasting & Social
change, 77(6), 940-950.
28. Miles, I.; Keenan, M. (2002). Practical guide to regional foresight in the united
kingdom. luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
29. Myers, Dowell; Alicia, Kitsuse (2000). ”Constructing the future in planning: A survey
of theories and tools”. Journal of planning Education and researe, 19, 221-231.
30. Schwarz, B.; Svedin, U.; Wittroc, B. (1982). Methods in futures studies: problem and
applications. Boulder, Colorado, Westview press.
31. Twiss , B. C. (1992). “Forcasting for technologist and engineers, a practical guide for
better dicitions". Peter peregrinus, London, United kingdom.
32. Voros, J. (2003). “A Genreic foresight process framework”. Foresight, 5(3), 10-21.
33. Warren, E.; Walker, Marjolijn Haasnoot; Kwakkel, Jan H. (2013). ”Adapt or perish: a
review of planning approaches for adaptation under deep uncertainty”. Sustainability,
5, 955-979.
34. Warren, Peter Lane; Youngman, Roger R.; Roach, John W.; Stone, Nicholas D.)2007(.
Virginia Integrated Pest Management Expert for wheat. Blacksburg, Virginia
Polytechnic Institute and State University.

