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 چکیده

نگواري   آینوده  و پژوهوي  آینوده  ةحووز  نگري و كشف آینده عبور كرده و به بيني، آینده ریزي از مفاهيم پيش برنامه متونسوم  ةدر آغاز هزار
ها  هاى بلندمدت بر پایة آن برنامهبنيادینى كه  هاي رضو ف هاى آینده شناسایى عدم قطعيت ي،ا منطقه ةتوسع یزير در برنامه. رسيده است
 يوز ن یوزي ر پسوابرنامه . اى اسوت  هاي پيش روى سوندهاى توسوعه   هاي شناسایى مشكالت و چالش ترین زمينه از مهم ،است طراحي شده

از  یكوي ( ABP) يواد بن فورض  یوزي ر هبرنامو . كنود  ارزیابي موي  ینده راآ يشده در افق زمان ینتدو ةو برنام ياستس يتعدم موفق يت یاموفق
 ،ایون تققيوق از ن ور نووق تققيوق     . تهيوه كورد    پذیر و انطباق  هاي پابرجا توان به كمک آن برنامه است كه مي یزير هاي پسابرنامه وشر

في است كه با پژوهي، تقليلي و اكتشا جدید علم آیندههاي  روش اساس هاي اسنادي و پيمایشي است و از ن ر ماهيت بر تركيبي از روش
و  كوار گرفتوه شوده اسوت     بوه  يدلفو  فنپرسشنامه و  ابزارآوري اطالعات  براي جمع. است گرفتههاي كمي و كيفي انجام  تركيبي از مدل

 زانيو م بيو ترت نیو به ا. تتكميل شده اس ،احاطه دارندمنطقه  ةریزي كه به مسائل توسع ن توسعه و برنامهامتخصص از ها صرفاً پرسشنامه
پرسشونامة راهبردهوا، پرسشونامة عودم     )بوا اسوتخران ن رهواي گبرگوان از دو پرسشونامه      هوا   تيهر راهبرد با عدم قطع انيم يهمبستگ
كوار   بوه  يا منطقه ةوسعتهاي  تواند در برنامه يم ياد،نب فرض یزير از روش برنامه يريگ بهره دادمطالعه نشان  یجنتا. مقاسبه شد( ها قطعيت

از روش  گيوري  بوا بهوره   يجوه در نت. یابود هوا تققوق    يكند تا اجمواق و تعهود بوه گروجو     يكمک م یزانر هه برنامامر ب ینگرفته شود، كه ا
 ينيو بوازب  یيشناسوا  ،وجود دارد يا بلندمدت منطقه ةهاي توسع برنامه كه در یي راها يپوش ها و چشم توان ضعف يبنياد م فرض یزير برنامه
 .دكر

 کلیدواژگان 
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 مقدمه

آساا ا    و برق هگيركنند تغييرات غافل .تحوالت شگرف و پویایي شتابنده است ةجهان معاصر عرص

هاي سياسي، اقتصاادي، اجتمااعي و    عرصه همةگيري راهبردي در  بهاي گزاف غافلو رسند  راه مي

هاا، تنهاا    و آكناده ا  عادق قيعيات    ،ثبااتي  ر این محيط سرشار ا  تغيير و بيد. وجود داردفرهنگي 

تالش براي معمااري آیناده اسات     ،هاي بيشتري دارد رویكرد و سياستي كه احتمال كسب موفقيت

كار گرفتاه   بهها ریزى هاي گذشته در برنامه نگرى كه در سده بر خالف پيش (.8، ص7831خزائي، )

به هماين دييال   . قق یابدحتواند ت هاي بدیل متعددى مى شود آینده ى فرض مىپژوه ، در آیندهشد مي

تكاملي  ومر   يبا ، ب آینده ،ا  همين رو. (Amara, 1981) يستشده ن يينتع طور كامل ا پيش آینده به

به عبارت دیگر آن دسته ا  نيروهاى پيشاران كاه تحقاق یاا     . دارد عدق قيعيت است، در نتيجه ذاتاً

هاا باا    تحقق یا عادق تحقاق آن  بارة شان وابسته به سایر عوامل باشد، و نتوان ا  پيش در عدق تحقق

هااي توساعة    برناماه  ياة ته تجرباة  (.83، ص7831 ي،ناظم) ندسخن گفت، عدق قيعيت  یاداطمينان 

و  یرانباعا  سالب اعتمااد ماد     يار، هاي اخ ها در دهه آن یريپذ ق و انعيافقتح يزانو م يا منيقه

ا   ياري گ يزوق بهره ه وروندها شد يلو تحل ينيب يشبر پ يریزي مبتن هاي برنامه ا  روش زانیر برنامه

  يتار را باه وارورت    و مناساب  يادتر مف هااي  روش ي یاافتن وجاو بارا   و جسات  یننو هاي يافتره

 شده است يمقايه سع در این (.64، ص7833 ي، اي)كرده است  یلتبد ناپذیر و اجتناب نشدنيانكار

 ةهااي توساع   ياسات ها و س در برنامه یرپذ شكست يراهبردها یيشناسا يبرا یيايگو طراحيومن 

ها در  ياستها و س برنامه ياجرا يتموفق به منظورها را  ياستراهبردها و س يحتصح ينة م ي،ا منيقه

هااي   توان به كمک آن برنامه فرض ابزاري است كه مي ةبر پای ریزي برنامه .شودها فراهم  افق برنامه

فرض را  ةریزي بر پای برنامه   .(71، ص7834 وهي،پژ آینده ةنام دانش) تهيه كرد  پذیر و انيباق  ابرجاپ

قصد اصلي این اسات كاه    مشخصاً. شود گرفته ميكار  ریزي به باید ابزاري دانست كه پس ا  برنامه

 (.7837 وحيدي ميلق،)ها بهتر مدیریت شود  فرض ناشي ا   هاي مخاطره
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 بیان مسئله

هاا در فرایناد    كاارگيري آن  ریازي و نحاوة باه    عدق شناخت هوشمندانة آیناده ا  ابزارهااي برناماه   

هاي توسعه در كشاور   ریزي با اینكه برنامه (.Myers & Alicia, 2000, p.222)ریزي متأثر است  برنامه

سعه باوده اسات،   هاي تو اي نسبتاً طوالني دارند و ایران ا  جمله پيشگامان تدوین برنامه ایران سابقه

هاا در حاايي ر     همة این اتفاق. ایم تحركي و رشد اقتصادي اندک در كشور بوده متأسفانه شاهد كم

 داشاته، و مناابغ غناي داشاته اسات     موقعيات جغرافياایي رشاد    نظار  داده است كاه كشاور ماا ا     

 ةعرصا  در ویاژه  هریازي با   برناماه  يتهمين اساس امرو ه فعاي بر(. 7833پورمحمدي و همكاران، )

ریازي   كاار برناماه   دادن در مراحل انجااق  یكردو تغيير رو جددنيا مند مهندسي م يا و منيقه يشهر

و  ينگاار  یناده روند گذشاته باه آ   يني بر مبنايب يشبر پ يمبتن یكردهاياست و ورورت دارد ا  رو

توساعه   براي بهبود عملكرد هدایت دهد تجربه نشان مي (.7834 ي،ناظم)آورد  يرو یندهآ يمعمار

گذاري اختيار كرد  تر در سياست تر و گزینشي هاي رو آمد، باید رویكردي استراتژیک ا  طریق طرح

هاا   هاایي اسات كاه توساعه در آن     كه هدف اصلي آن موووعات توسعة فضایي تأثيرگذار و مكاان 

ایان   ،با عنایت باه ماهيات پاژوهش   (. 16، ص7831حسنوي و همكاران، )نيا مند هماهنگي است 

 :گرفته است انجاقها  يق با هدف پاسخگویي به این پرسشتحق

فرض  یةبر پا یزير برنامه یكردرو ها كداق است؟ در استان يا منيقه ةتوسع ياستس ترین مناسب

 ةتوساع  یزير برنامه در دست باشد؟ يا منيقه ةتوسع یزير برنامه یندبهبود فرا يبرا تواند يچگونه م

 ؟انجاق گيرد تواند يفرض چگونه م یةر پاب یزير با روش برنامه يا منيقه

 نظری پژوهش مبانی

 یا منطقه ةریزی توسع برنامه

در . كناد  ریزي در سيوح ملي و محلي را پر تواند شكاف ميان برنامه در سيح منيقه مي ریزي برنامه

هاا، اساتعدادهاي باايقوه و مساائل      ي كاه ویژگاي  یها حو هبه شود  اي كوشش مي ریزي منيقه برنامه

، 7837كوري، معصاومي اشا  )شود جداي ا  سایر مناطق توجه  دارند،اجتماعي خاصي  - اقتصادي

 فناون هاا و   كناون مادل   نگاري اسات و تاا    بيني و آینده اي پيش ریزي منيقه ماهيت برنامه(. 61ص
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بيناي   هاي آیناده، پايش   هاي اقتصادي، تو یغ كاربري بيني هاي جمعيتي، پيش بيني پيش برايمختلفي 

ي و همكااران،  پورمحماد ) تاسا كار گرفته شده  طراحي و بهها آیتم دیگر  ونقل و ده اي حملنيا ه

، 7813،  یااري )توساعه اسات    يبهيناه ا  مناابغ بارا    ةاستفاد اي، ریزي منيقه هدف برنامه (.7833

 (. 17ص

مختلا  بار اسااس سايح      يكشاورها  ياان م یزكاه تماا   ياست تا حد يپركاربرد ةواژ توسعه

هااي توساعه ا     در برناماه  يمشاكل اصال  (. Kovacevic, 2011) شاود  يما  يينآنان تع یافتگي توسعه

 یغرشاد سار   ينهما  ةهاي توسعه به واسي برنامه .شود ناشي ميدر جهان  یغو تحوالت سر ييراتتغ

را كاه در   يهااي فعلا   ياستراهبردها و سو شوند  يتوانند دچار تحوالت جد يم یندههاي آ در سال

موواو  آیناده و   (. Havas, 2003) كنناد اثربخش يراند، غ شده يطراح فعلياي ه یمچارچوب پارادا

مدت طوالني این موواو    يوي دارداي، اهميت فراواني  ریزي منيقه شناخت بلندمدت آن در برنامه

 ي،ا منيقاه  ةریازي توساع   در برنامه .(7833 ي،پورمحمد)ریزان قرار گرفته است  مورد غفلت برنامه

هاا شاكل    هاي بلندمدت بر پایاة آن  بنيادینى كه برنامه هاي ضهاي آینده و فر تشناسایى عدق قيعي

هاي پيش روى ساندهاى   هاي اصلى در شناسایى مشكالت و چايش ترین  مينه ا  مهم گرفته است،

هاایى را باه    ها را شناسایى و بادیل  چايش بزارهایىگيرى ا  ابا بهره بایدا  این رو . اى است توسعه

 یيها گيرى ا  این ابزار و روش دهد بهره نشان مى اتميايع. دكرآمدن بر چايش طراحى  قئمنظور فا

 هااي د ابزارنا توان هایشاان ماى   با وجود پيچيدگى ياد،بن ریزي فرض ریزي پابرجا و برنامه برنامه مانند

 نااظمي، ) دنریازى باشا   یا به عبارت دیگر پسابرنامه ،یک سياست ىار یابى پيشين ةمناسبى در مرحل

هاا آن اسات كاه     گاذاري  ياسات پاژوهش در ارتقاا و س   یناساس روش ا ينهم بر(. 16، ص7831

و منتشار   ینتدو ،ميايعه يا منيقه ةتوسع  مينة در يراخ يها كه در سال هایي را ياستراهبردها و س

شود تا بار اسااس    شتال یگربه عبارت د. كندمجدد  ينيبا ب یزير پسابرنامه یندفرا یکاند، در  شده

 ،وجاود دارد  يا منيقه گذاري ياستكه در س هایي يپوش ها و چشم وع  یزير پسابرنامه یندفرا کی

 .شودآ مون  یگربار د
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 ینگار یندهآ

كار گرفته  به يلدي ینبه ا Futuresجمغ  ةكلم. است« Futures Study» ينمعادل يغت الت پژوهي آینده

باه   ،«یندهآ یکفقط »تصور  يجا هو بها  سيشنا روشا   يعيوس ي ا  ط يريگ كه با بهره شده است

« متصاور  ینادة آ ینچناد »بلكاه   «یناده آ یاک »درباارة  و خردور انه، نه فقط  مند نظاق هاي ي ن گمانه

هاا را باه    یندهتوان آ يم ي،پژوه یندههاي آ اساس آمو ه بر (.11ص ،7834، 7اسالتر) شود يم مبادرت

 شادني تصور ینادة هاي ممكن كه شاامل هار آ   یندهآ .7(: Voros, 2003) كرد يمتقس یر  ةچهار دست

 .8آن را ابيال نكرده است،  ياست كه علم امرو  یيها یندهكه شامل آ یرهاي باورپذ یندهآ. 1است، 

 .6، و ناد برخوردار یرهاي باورپاذ  یندهآ یرنسبت به سا يتحقق باالتر ةهاي محتمل كه ا  درج یندهآ

گار اسات و    يلتحل یاميلوب ناظر  یر،هاي باورپذ یندهآ یراا  س يشكه ب بميلو یاهاي مرجح  یندهآ

 .دكنها را محقق  آن كند مياو تالش 

 يمعماار  ي،ا منيقاه  ةبار توساع   ياد كأو ت ينگار یندهدر مووو  آ يقتحق ینا يتبه ماه با توجه

ریازي و   در روناد برناماه   ها يماتخاذ تصمبراي ها  گيري جهت ی و تعر یندهآ يبلندمدت و راهبرد

فراینادي   بيناي،  بر خالف پيشنگاري  آینده .است يقتحق ینخاص ا یكردمناطق و كشور رو ةتوسع

و  یياان طباطبا)اندا هاي مشترک ا  آیناده اسات    است كه با تمركز بر خلق آینده در پي خلق چشم

اسات كاه در    ينگاار  یناده آ يابزارهاا  یادترین ا  جد یكاي بنياد  فرض یزير برنامه(. 7834یري، قد

  .كار گرفته شده است بهتوسعه  ينگرانه و اثربخش  یندهریزي آ كمک به برنامه يبرا ير،اخ ياه سال

 ها یگذار یاستدر س یابیفاز ارز

اقادامات   یاد با مشاي،  خط یا ياست،س یابي یکدر ار . است یابيار  يگذار ياستا  مراحل س یكي

 یجباا نتاا   يواقعا  یجنتاا  یساة امق( ؛ بنظاارت و باا خورد  ( اي  :(7837 ناظمي،) انجاق گيرد یلذ

، (7831ي،نااظم )ورورت  یکبه عنوان  ياستاصالح س یيو توانا یلتما( یادگيري؛ د( ؛ جميلوب

 :است یادشده يبند دسته یافتة بسط يبند دسته ینا

                                                           
1. Slaughter Richard 
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 .وصول به اهداف است يها متمركز بر اهداف و چگونگ یابيار  ینا: يشينيهاي پ یابيار  -

 .كند مي یابيرا ار  يانيبرنامه و تحقق اهداف م فتيشرپ: يانيهاي م یابيار  -

 .برنامه متمركز است یياجرا ایندبر فر:  مان هم یابيار  -

ممكان اسات    كناد و  مي يدكأآن ت يتحقق اهداف پس ا  اجرا يزانمبر : ينيهاي پس یابيار  -

ا   يشايني پهااي   یاابي ار  در (.Barber, 2003) شاوند  یابيبارها ار  يزها ن ها و برنامه  ياستس

  ميناة در  یگار د يها وجود دارد، و ا  سو برنامه ياتبر جزئ يرگذاريثأبه ت یشسو، گرا یک

 يگاذار  ياسات س ي،فروا  يا  با خوردهاا  ياري گ هشود باا بهار   يبرنامه تالش م يسا  يادهپ

اسات كاه در    یابيار  ایندفر اصليبخش  يشينيهاي پ یابيار (. ESRC, 2005)شود  يانباشت

 .ه قرار داردبرنام يطراح

 یزیر پسابرنامه

شكست برنامه  يتریزي است كه ووع ا  برنامه يگام واست  يشينيپ یابيار  ينوع یزير پسابرنامه

(. Warren, 2007) يارد گ ياار دهاد كنتارل را در اخت   ياجاا ه ما   يساتم كناد و باه س   يما  یيرا شناسا

 ,Jin & Horowitz) كند ميه تمركز نظر برنامیدو تجد ينيبا ب یش،طور عمده بر پا به یزير پسابرنامه

 ,Warren)شاود   يما  یرپاذ  هاي شكست امكاان  يتموقع یيریزي شناسا گاق ا  برنامه یندر ا(. 2005

 يچ یاک ا  مختلا  ها   یال كاه باه دال   كند مياشاره  یيها يتهاي شكست به ووع يتموقع(. 2007

در گااق   يال دي ينباه هما  . توانند به تحقق اهاداف برناماه منجار شاوند     يشده نم يهاي طراح برنامه

در گرفتاه   هااي انجااق   یاابي برناماه را بار اسااس ار     يدریزي طراحان برنامه فرصت با توي پسابرنامه

 یزير پسابرنامه(. Jin & Horowitz, 2005) یافتخواهند ( يتشكست و موفق)هاي مختل   يتموقع

دهد تاا   يم فرصتبرنامه  نامالع بهبرنامه متمركز است و  یرایشو و ينيبا ب یش،عمده بر پا طور به

(. Warren, 2007) و آن را ارتقا دهند كنند یابيكرده و عملكرد برنامه را ار  یابيبتوانند برنامه را رد

 :كرد يمتقس يكل ةبه دو دست توان يرا م يشينيهاي پ یابيدر ار  يهاي اصل روش

 ي سا  هاي مدل روش .7

 . (Miles & Cunningham, 2006) یوبر سنار يهاي مبتن روش .1
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 یزير برنامه :توان ا  دو روش بهره برد يم يشينهاي پ یابيدر ار  یوهاسنار ياساس كاربردها بر

 .پابرجاریزي  و برنامهبنياد  فرض
 

 ریزی بر پایة تحلیل سناریویی مقایسة دو رویکرد پسابرنامه. 1جدول 

 خروجی روش رویکرد

ریزي پابرجا برنامه واكنشي (مناسب براي همة سناریوها)ت پابرجا تدوین سياس   

گرانه كنش بنياد ریزي فرض برنامه   
(گيرانه هاي پيش سياست)تدوین سياست اقتضایي   

(دهنده هاي شكل سياست)جلوگيري یا تقویت تحقق سناریوها   

 Miles & Cunningham, 2006: منبغ

 بررسی موضوع مورد مطالعه

 ها عدم قطعیت

كناد كاه دو یاا چناد بادیل مختلا  پايش روي         هایي ا  آینده اشاره مي ها به ووعيت عدق قيعيت

توان با احتمال كمابيش باال و  ها را مي مووو  مورد بح  قرار دارد و امكان تحقق هر یک ا  بدیل

ها، ممكن است محقق شود یاا نشاود و درباارة آن     به این ترتيب هر یک ا  بدیل. برابر برآورد كرد

ها یاا   هاي آینده، دوگانه به این ترتيب، عدق قيعيت. نظر دقيق و معيني كرد توان اظهار مووو  نمي

 يطراح يبرا يهاي مختلف روش .دهد اي شكل مي اند كه به آیندة پيش روي هر حو ه هایي چندگانه

ها، مقاوق و  طرحا   ياما تعداد كم، توسعه داده شده است يقعم يتتحت عدق قيع يهاي قو برنامه

 قايب در توان مى را قيعيت عدق با مواجهههاي  روش ترین مهم(. Warren et al., 2013)پویا هستند 

 (:Builder & Dewar, 1994)كرد  خالصه  یرهاي  روش

 متناو  هااي   حايات  و مختل  شرایط براى  ریزى، برنامه نو  این در: موا ىهاي  ریزى برنامه -

 قيعيت عدق هر با مواجهه در ترتيب این به. شود مى تدوین موا ىهاي  قيعيت، برنامه عدق

 .شود مى كا رگرفته قيعيت به آن عدق ویژة و خاص برنامة

 و آینده يها ریزى، فرصت برنامه نو  این در :اهداف و ووعيت بدترین بر ریزى مبتنى برنامه -
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 گيارد  نماى  قارار  ماد نظار   رادیكال تحوالت و تغييرات همچنين ها، آن ا  بردارى بهره بهترین

(Miles & Cunningham, 2006.) 

هاا   شاگفتى  باا  مواجهه در ،ریزى برنامه نو  این :محتملهاي  آینده شناسایى و روند یابىبرون -

هاا   محتمال در آن  آینادة  شناسایى كه اى پيچيدههاي  محيط در ها كارگيري آن و به ندناكارآمد

 .است غيرعقالیى نيست، پذیر امكان راحتى به

 دهناد،  ماى  تشكيل راها  برنامه بنيان كه هایى فرض پيش روش این رد: بنياد ریزى فرض برنامه -

 انجاق ریزى بدیل برنامه توان مى ها فرض این به اعتماد قابليت حسب بر و شوند شناسایى مى

 .داد

 آیناده هااي   قيعيات  عدق با توان مى اندا  چشم به اتكا با: اندا  چشم بر مبتنى راهبردى برنامة -

 .رو شد روبه

 عادق  مادیریت  در تواناد  ماى  كاه  است اى عمدههاي  روش ا  یكى بنياد ریزى فرض مهبرنا روش

 نياز  آینده تغييرات به باید و شود نمى متكي فعلى شرایط بر فقط روش این .شود گرفته كار به قيعيت

. دشاو  مى تصحيح برنامه این فقط و دارد وجود اى پایه برنامة یک برنامه، این در همچنين،. شود توجه

 برخى .(Echevarria, 1998)دارد  مناسبى كاركرد بلندمدت،هاي  قيعيت با عدق مواجهه در روش نای

 رویادادهاى  برابار  در دیگار  برخاى  اماا  ،شاوند  تأیيد مي  یاد بسيار احتمال به آینده دربارةها  فرض

 بسايار  ماه برنا موفقيت درها  فرض برخى ميان این در. پذیرند آسيب نشده بينى پيش و كنترل غيرقابل

 یكردهااي ا  رو یكاي  .است اهميت كم و اى حاشيه ،دیگر برخى نقش دیگر سوى ا  و اند كننده تعيين

 (. Lempert et al., 2008)بنياد است  فرض یزير برنامه یكردرو يت،پاسخگو به عدق قيع

 ای  منطقه ییفضا عةهای توس یتعدم قطع یینتع

پرسشانامه توساط كارشناساان     يال تان پس ا  تكماس یيفضا ةهاي توسع يتقيع عدق يتاهم ةدرج

عدق  ةدرج ،سپس ه،شد يبند یتاويو AHP يده و ن يمراتب سلسلهفرایند  فنهاي مختل ، با  حو ه

 .شد يبند رتبه يها با شاخص اجما  نظر كارشناس ا  گزاره یکهر  يتقيع
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 بنیاد ریزی فرض برنامه

 باراي  اخيار،  هااي  سال در كه است نگاري آینده ايابزاره جدیدترین ا  بنياد یكي ریزي فرض برنامه

هادف   (.Dewar, 1993)است  كار گرفته شده به توسعه اثربخشي و نگرانه آیندهریزي  برنامه به كمک

و شناساایي آن دساته ا     «پاذیر  هاي اجتنااب  شگفتى» كاهش تعدادریزي بر پایة فرض  عمدة برنامه

(. Builder & Dewar, 1994)ها بسيار وابسته اسات   ه آنهایي است كه موفقيت نهایي برنامه ب فرويه

هایي را بيابيم كه ا  یک سو بسيار باربر بوده و ا  سوي دیگر،  خواهيم فرويه به عبارت دیگر، ما مي

 قيعيت عدق مدیریتهاي  روش ا  یک هر. پذیرند هاي آینده بسيار آسيب در برابر رویدادها و اتفاق

 ا  یكاي بنيااد   فارض  ریزي برنامههاي  روش(. Marchau et al., 2010) ندیي دارها وع  و مزایا نيز

 در روش ایان . شاود  گرفتاه  كاار  باه  قيعيت عدق مدیریت در تواند مي كه است اي عمدههاي  روش

 دييال  هماين  باه  ،(Echevarria, 1998) دارد مناسابي  كااركرد  بلندمدتهاي  قيعيت عدق با مواجهه

 .است مناسب روشي دارد، مدنظر را سايه77  ماني افق كه رحاو ميايعة  ماني افق دربارة

 بنیاد ریزی فرض چارچوب فکری برنامه

، بر دو مووو  اصالى تمركاز شاده    كار گرفته شده بهبنياد  ریزى فرض در ميايعاتى كه روش برنامه

 :است

هاي  فرهو راهبردها به منظور شناسایى ح ها ضرابيه و پيوند ميان فر :ها سا ى برنامه عقالیى -

كاه   هاایي  ضیا برعكس فار  ،اند اى نبوده یعنى راهبردهایى كه مبتنى بر فرض پایه ،راهبردى

 .ها اقدامى توصيه نشده است مبتنى بر آن

اند و در تعدادى ا   سا  راهبردها بوده كه  مينه هایي  فرضشناسایى : ها پذیرى برنامه شكست -

 .ندپذیر باش توانند شكست هاي باورپذیر مى  آینده

 ها های پژوهش با سایر پژوهش مقایسة یافته

 یاران عااق در ا  يشارفتة هااي پ  يتوسعة فناور»با عنوان  يدكتر ةدر رساي( 7831) ي و همكارانكزا 

باا ساه ابازار    « و هوافضاا  يفنااور  یسات اطالعاات و ارتباطاات،     يفنااور : ، مورد ميايعاه 7616
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 گذاري را ياستس ةتوسع يخبرگان سندها يبند شهخوبنياد و  فرض یزير ریزي پابرجا، برنامه برنامه

ریازي پابرجاا و    برنامه هاي روش دادنشان  ها يق آنتحق یجنتا. تحليل كردند مورد نظر ةدر سه حو 

 یان ا در. كاار گرفتاه شاوند    باه ریزي  برنامه يمشاركت ایندفر یکتوانند در  يبنياد م فرض یزير برنامه

 در یک منيقاه توسعه  یةپا یةنظر يراهبردها يحتصح يد برابنيا فرض یزير پژوهش ا  روش برنامه

ها،  يتبه راهبردها در عدق قيع يده پس ا  ار ش. مورد ميايعه بهره گرفته شده استهاي  در حو ه

 باراي  یگار، هااي د  باا پاژوهش   یساه پاژوهش در مقا  یان در ا یر،پاذ  يبآسا  يراهبردها یيو شناسا

 یجبار اسااس نتاا   . بهره گرفته شاده اسات   مخاطره يزانا  م یرپذ يبهاي باربر آس فرض يبند درجه

و  یرپاذ  شكسات  يات موقع يشاترین ب هااي ماورد ميايعاه    یاک ا  حاو ه   مشخص خواهد شد كاداق 

 .هستند منيقة مورد نظردر  یرپذ يبآس يراهبردها

 بنیاد ریزی فرض روش برنامهپیشینة 

 نظاامى  محايط  در آن كاارگيري  هبا  و 7331 سال به بنياد ریزى فرض برنامه روش كارگيري به پيشينة

 افازایش  و متحده ایاالت ارتش  مينى نيروى مدت طوالنيهاي  برنامه وها  طرح تقویت .گردد با مى

 باراى  معماارى » عناوان  باا  پژوهشى پروژة یک در بايقوههاي  تهدید با مقابله براى نيرو این آمادگى

 معماارى  پاروژة  در شاده  ميارح  مفاهيم ا  یكى. واگذار شد «رند اندیشگاه»به « آینده  مينى نيروى

 آینادة  باه  كاه  بود« ویكم بيست قرن  مينى نيروى»اندا   چشم ارائة تهيه و آینده،  مينى نيروى براى

 این برجستة دانان ریاوى ا  یكى كه «دوار جيمز»(. Dewar, 2002)شد  مى مربوط نيرو این ساية سى

 عقيادة  باه  .كند را ابدا  مي بنياد ریزى فرض برنامهروش  ميايعه این در شود، محسوب مي اندیشگاه

و ظهاور  « چنادگانگي آیناده  »دارد  اهميات  كه اى نكته اويين مدت، طوالني آیندة با مواجهه در وى

 باا  كاه  كارد  تويياد  توان سناریوهایى مى چگونه پرسش این است كه اما. سناریوهاي مختل  است

 (.Dewar & Levin, 1999) باشاند  داشاته  وواوعيت م و باوده  مارتبط  كاامالً  سا مانهاي  مأموریت

 نيروهااى  مادت  طاوالني  و ریازى راهباردى   برنامه به كمک براى بار  نخستين بنياد ریزى فرض برنامه

. اند برده بهره ابزار این ا  مختلفىهاي  حو ه در مختلفى افراد پس آن ا . یافت آمریكا توسعه مسلح

 تقویات  باراى  نياز  غيرآمریكاایى  ارتاش  دو آمریكاا،  اناة چهارگ نيروهااى مسالح   بر عالوه امرو ه
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 و غيرنظاامى  دويتىهاي  سا مان همچنين،. گيرند كار مي بنياد را به ریزى فرض برنامه خودهاي  برنامه

(. Dewar, 2002) بنيادناد  ریزى فرض برنامه كاربران جزء بزرگ خصوصىهاي  شركت وها  بنگاه نيز

افاق   در اساتان تهاران،   توساعة  اساناد  در راهبردها كداق»كه  است آن ميايعه این در اصلى پرسش

 « پذیرند؟ آسيب و باربر راهبردهاى7616
 

 
 

 بنیاد  ریزی فرض های برنامه گام. 1شکل 

 :(Dewar, 2002) یافات  اصلى رویكرد دو توان با ها را مي بنياد فرض ریزى فرض برنامه روش در

 در درگيار  افاراد  و ریازان  برناماه  بار پایاة  هاا   فارض  ایىبرنامه، و شناس اسناد بينها  فرض شناسایى

 .ریزى برنامه

 های پژوهش یافته

 ای های توسعة منطقه بنیاد در برنامه ریزی فرض سازی روش برنامه پیاده

 یان ا ياصال  يخروجا . ه استتشكيل شد يهاي مشخص بنياد ا  گاق فرض یزير برنامه ةميايع ایندفر

 یرمانناد ساا   ياز روش ن یان در ا. اسات  ياد توي ياساتي هاي س يهصو تو ها يحروش دو دسته ا  تصح
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هاا باه هماراه عادق      ياسات س. شاود  كار گرفته ماي  بهشده  يآور هاي جمغ يها اطالعات ورود روش

 .هستند اینددر فر يهاي اصل يورود اسایيهاي شن يتقيع
 

 
 

 (یقای تحقه بر اساس یافته)بنیاد  فرض یزیر روش برنامه یساز یادهپ ایندفر .2شکل 

 

 ها یتها در عدم قطع یاستبه س یده ارزش: 4گام یرز

 یگار د يات مخايفت با هر عدق قيع یاتواند در تناظر با موافقت  يو مخايفت با هر راهبرد م موافقت

هاا   يات هار راهبارد باا عادق قيع     ياان م يهمبستگ يزانم بایددر گاق اول  يب،ترت ینبه ا. طرح شود

 يشاتري تناسب ب عيتال  مشخص شود كداق راهبرد با كداق عدق قي یگربه عبارت د. شود یيشناسا

 .دارد

را  يتوان رواباط متناوع   يم يتو عدق قيع ياستس يان یکم يمنظور سنجش شدت همبستگ به

 يآن را در محاسابات يري كاارگ  كاه باه   دارند یيها یژگيشده و يا  روابط معرف یکهر  .كار گرفت به

ميايعات  همةروابط در  ینا  ا يتعداد كردتوان ادعا  يدر عمل نم بيترت ینبه ا. كند يم یرپذ يهتوج

روابط بسته به مووو  ميايعه، نو  اطالعات در دساترس   ینا  ا یک، بلكه هر ندتر يكاربرد یابهتر 

 یيشناساا  يارهايمع یگر،د يا  سو. تواند مناسب باشد يبر قلمرو ميايعه م يرگذارثأعوامل ت یرو سا
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دهنادگان   كل پاسخ اگر. كار گرفته شوند بهتواند به صورت معكوس  يم يزها ن يسانها و ناهم تفاوت

رواباط   هماة . دكار  ها را در چهار دساته افارا    توان آن يم يم،فرض كن Mها را برابر با  به پرسشنامه

 .اند شده ی تعر 1 دسته است كه در جدول چهار ینا یةبر پا يسنجش همسان
 

 همسانی Zسبتعریف متغیرهای محا. 2جدول 

   i  راهبرد

   iموافق با راهبرد  iمخاي  با راهبرد 

NB NA  موافق با حايت اول ا  عدق قيعيتj 
 jعدق قيعيت 

ND NC  مخاي  با حايت اول ا  عدق قيعيتj 

 Dewar, 1997: منبغ   

 :شود رابية راهبرد و عدق قيعيت با وریب همبستگي پيرسون بررسي مي
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در  آن دو  يانبه رفتار مشابه م یكدیگربه  يتراهبرد و عدق قيع یكيكند، نزد يم يانرابيه ب ینا

هااي   تار، در پاساخنامه   عباارت سااده  به . وابسته استها  ي نسبتاً  یاد برگرفته ا  پرسشنامهها پاسخ

و راهبارد   يات عادق قيع  ياان توان گفات م  ير  دهد آنگاه م  یرا  دو حايت  یكيشده، اگر  يلتكم

 :شود يمشاهده م يهمسان

 ،موافق است و باايعكس  يزن j يتموافق باشد، با حايت اول عدق قيع iبا راهبرد  يهر كس (اي 

 یندر ا. موافق است يزن iاه با راهبرد گموافق باشد، آن jيت با حايت اول عدق قيع ياگر كس

 .و راهبرد وجود دارد يتعدق قيع يانم یدشد يحايت همسان

 ،مخاي  است و باايعكس  يزن jيت موافق باشد، با حايت اول عدق قيع iبا راهبرد  يهر كس (ب

در . موافاق اسات   ياز ن iمخاي  باشد، آنگاه با راهبرد  jيت حايت اول عدق قيعبا  ياگر كس

ا  يحاا    ياب ترت ینا به .و راهبرد وجود دارد يتعدق قيع يانم یدشد يحايت ناهمسان ینا
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 يبارا  یاک مثبات  . خواهاد باود   یکو مثبت  ي یکمنف ينب يعدد يشاخص همسان ي،كم

 .حايت ب صادق است يبرا ي یکحايت اي  و منف

 دهنده های شکل یاستس: 2 یرگامز

. اسات  ممكنتا حد  یندهآ یطها كنترل شرا هدف ا  آناند كه  هایي ياستدهنده س هاي شكل سياست

كاه   یرپاذ  هااي شكسات   يات موقع یيشناساا باا  در گاق نخسات،   گرفته انجاق هاي هاساس محاسب بر

داد  يصتوان تشخ يهستند، مها  ياستا  س یاديتعداد   يبرا یرپذ هاي شكست يتموقع ةكنندیجادا

ها تحقاق    يتحاصل شود، آن موقع يناناست كه اطم یيها ياستس يا مندن یندها  آ يتكه كداق ووع

 .یافتخواهد 

 یرانهگ یشهای پ یاستس: 9یرگام ز

 يبارا  یرپاذ  شكسات  يتشوند كه در صاورت تحقاق وواع    يطراح یيها ياستسباید  ین گاقدر ا

 گرفتاه  هاي انجاق بهمحاس یجاساس نتا بر .دهد يشنهادرا پ یلياي بده ياستشده، س یيشناسا ياستس

هااي   ياسات س يطراحا  يا مناد هساتند كاه ن   یيهاا  ياسات س یرپذ هاي شكست ياستدر گاق اول، س

 .اند يرانهگ يشپ

 یجهنت

 ها یتراهبردها با عدم قطع یهمسان

و مجماو  قادر ميلاق     يمجمو  جبر يارها در قايب دو مع يتها با عدق قيع ياستس يانم همساني

 يراهبارد بارا   ياان یاک  هاي م يمجمو  همسان دهد كه نشان مي يمجمو  جبر. شده است یحتشر

ممكان   يتووع یندر ا. خاص كداق است يتعدق قيع یک، در يا منيقه ةتوسع مختل  هاي يفهؤم

( يمنفا )نااميلوب   یگار دة يفا ؤم يو بارا ( مثبت)يفه توسعه ميلوب ؤم ي یکبرا اهبردر یکاست 

عدد  ینا يزن یگرد يتووع یکدر . به صفر خواهد شد یکنزد يدر جمغ جبر يبترت ینبه ا. باشد

به  یکنزد يهاي توسعه، آن راهبرد همسان حو ه همةاست كه در  يبه صفر است، و آن  مان یکنزد

ا  دو  یكاي هااي توساعه باا     در اغلب حاو ه  يآن است كه همسان ةدهند نشان، و باشدداشته صفر 
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و جماغ قادر    يجماغ جبار   يارورب دو مع يبترت ینبه ا. داردباال  يسان هم يتعدق قيع يتووع

اسات،   يات عدق قيع ةا  دوگان یكيكه در تناسب با  یيراهبردها یيتواند به منظور شناسا يميلق م

 ةدهناد  هار چاه بااالتر باشاد، نشاان      ياار اساس ورب مقدار ميلق دو مع ینبر ا. كار گرفته شود به

مقادار   يشترینكه ب ي راتوان موارد يمدر نتيجه . است يتآن راهبرد با آن عدق قيع ريشتب يوابستگ

هاا را باه عناوان     يات د و آن عادق قيع كار  یيشناساا  ،اسات  ياار وارب مقادار ميلاق دو مع    يبرا

 ،تار  سااده  يبردار به منظور بهرهشایان ذكر است  .آن راهبرد دانست يبرا یرپذ هاي شكست يتموقع

دوق  يتآن است كه راهبرد مورد نظار باا وواع    ةدهند باشد، نشان يمنف يجبرجمغ در صورتي كه 

آن راهبارد   يتواناد بارا   ياول ما  يتوواع  يب،ترت ینهماهنگ و متناسب است و به ا يتعدق قيع

باه صاورت   . باشاد  یرپاذ  يبآسا  يت،موقع آنراهبرد در  یگر، آنبه عبارت د یاباشد،  یرپذ شكست

اول  يتآن راهبرد با وواع  يانم يهمبستگ يمثبت باشد، به معنا يكه جمغ جبر يدر صورت ،وارون

 .است يتعدق قيع

اساتان بار    یيفضاا  ةهاي ساند توساع   فرض ياد،بن فرض یزير روش برنامه يحاتبر اساس توو

 یياساتان، شناساا   ةتوسع یةپا یةشده در نظر یحبلندمدت استان تهران تصر ةتوسع ياساس راهبردها

هاا و   فارض  یراست كه سا يهاي كالن يريگ ها شامل جهت هرست فرضف يبترت ینبه ا. شده است

يه و شناسایي هاي اوي مراحل و گاق دادن پس ا  انجاق. را شكل داده است یگرد يراهبردها تيجهدر ن

و همچناين شناساایي عادق    ( راهبردهاي توسعه بلندمادت اساتان تهاران   )ها  فرض راهبردها و پيش

هاا و نظااق    هااي حاو ة  یرسااخت    عادق قيعيات  )ر منيقاه  هااي حاو ة ماورد ميايعاه د     قيعيت

ها در قاياب دو   يتها با عدق قيع ياستس يانم يهمسان 8در جدول ، (گاهي در استان تهران سكونت

هاا و نظااق    یرسااخت   ةدر حو  ينمونه مورد یک يو مجمو  قدر ميلق برا يمجمو  جبر يارمع

 7.شده است یحدر استان تهران تشر يگاه سكونت
 

                                                           

بنيااد   فارض  ریزي برنامه یكردبا رو يا منيقه ةتوسع گذاري ياستس»وان عن با يپژوهشكار در  شده، نمونة ميرح ةحو  ینا .7

ABP مقايه انجاق گرفته است یسندگانتوسط نو« استان تهران يمورد ةميايع. 
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 گاهی ها و نظام سکونت های حوزة زیرساخت همسانی راهبردها با عدم قطعیت. 3جدول

 ce3  

 پایتخت انتقال
 عدق یا تهران ا 

 پایتخت انتقال
تهران ا   

 استان فرستي مهاجرت
 مهاجرپذیري یا تهران

تهران استان  

هاي  دانشگاه
 یا محور پژوهش
هاي  دانشگاه
محور آمو ش  

 گاهي سكونت نظاق
 یا یافته تو یغ و متوا ن
 گاهي سكونت نظاق

نامتوا ن و متمركز  

تقویت و تجهيز 
مراكز آمو شي و 
تحقيقاتي استان در 
 سيوح باالتر

-31/1 جمغ جبري  13/7  11/1  68/1  
11/7 جمغ قدر ميلق  76/7  61/7  73/1  
ورب قدر 
ميلق دو 
 مجمو 

71/7  33/7  11/7  17/1  

توسعة 
هاي   یرساخت
اطالعاتي  ارتباطي و
 مدرن

-14/7 جمغ جبري  37/1  76/7  41/1-  

11/7 جمغ قدر ميلق  64/7  73/7  31/1  

ورب قدر 
ميلق دو 
 مجمو 

11/7  73/7  87/7  41/1  

سا ماندهي 
اي ا  مراكز  مجموعه
هاي علمي،  و پارک

 پژوهشي و فناوري

33/1 جمغ جبري  16/1  34/1  81/1  
78/7 جمغ قدر ميلق  36/1  11/7  84/7  

رب قدر و
ميلق دو 
 مجمو 

11/7  43/1  34/1  68/1  

جلوگيري ا  توسعة 
هاي  گاه سكونت
 شهري

88/1 جمغ جبري  37/1  38/1  16/1-  
78/1 جمغ قدر ميلق  71/7  33/1  73/1  
ورب قدر 
ميلق دو 
 مجمو 

71/1  33/1  31/1  76/1  

كارگيري معيارها  به
و ووابط دفاعي و 
پدافند غيرعامل در 

 توسعه

33/1 جمغ جبري  11/1  61/1  34/1-  
17/7 جمغ قدر ميلق  71/1  13/1  18/7  
ورب قدر 
ميلق دو 
 مجمو 

18/7  77/1  81/1  73/7  

یابي و  مكان
ریزي مراكز  برنامه

 سكونت و فعاييت

83/1 جمغ جبري  31/1-  73/1  13/1-  
18/7 جمغ قدر ميلق  74/7  74/1  61/1  
ورب قدر 
ميلق دو 
 مجمو 

63/1  16/7  77/1  78/1  

 هاي پژوهش یافته: منبغ
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مراكاز   ياز و تجه یات تقو»، راهبارد  را دارناد ها  يتبا عدق قيع يهمسان يشترینكه ب یيراهبردها

« مادرن  يو اطالعات يهاي ارتباط یرساخت  ةتوسع»و « استان در سيوح باالتر يقاتيو تحق يآمو ش

هااي دیگار    و در موقعيات آمياز باشاد    شدت موفقيات  تواند به هایي مي ها در موقعيت و این .هستند

 و عادق  تهاران  اساتان  فرساتي  مهااجرت رسد دييل این امر ورورت وجود  به نظر مي. پذیر شكست

تهاران و   اساتان  همچناين، مهاجرپاذیري  . تهران براي موفقيت این راهبرد اسات  ا  پایتخت انتقال

 .به شكست این راهبرد منجر خواهد شد تهران ا  پایتخت انتقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  تهران یگاه ها و نظام سکونت یرساختز ةبنیاد حوز فرض یزیر برنامه یجنتا یلتحل. 3لشک

(های پژوهش  یافته)  
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  یرپذ یبهای باربر آس فرض یبند یتو اولومخاطره 

متبحار و مادبر    یاز ر هر شخص برناماه  ،در واقغ .شود يميرح م يبند یتبخش مووو  اويو یندر ا

 .موجود در برنامه چقدر است یرپذ يبهاي باربر آس ا  فرض یک ره ينسب مخاطرة خواهد بداند يم

تاوان   يما . هاسات  آن مخااطرة  يازان م یر،پاذ  يبهاي باربر آس فرض يبند درجه يارمع ینتر راستسر

شادن آن در عمار    فرض در احتماال نقا    یک يباربر يزانرا به صورت حاصل ورب م مخاطره

 ینكاه ا. يارد گ يدربرما  يخاوب  را باه مخااطره  مفهاوق   یا  تعر یان ا. كارد  ی مورد انتظار برنامه تعر

و ن برنامه را تحمل  يها  بق يشترهستند كه ب یيها آن یرذپ يبهاي باربر و آس فرض يزترینآم مخاطره

 يزتارین آم مخااطره هااي جاداكردن    يوها  شا  یكي. شدن دارند احتمال نق  يها  بق يشترو ب كنند مي

 یاد با ینجاا در ا. اسات  قيعيات  عدق – يتاهم يدوبعد يفضا يدنكش یر،پذ يبهاي باربر آس فرض

 .دارد( يباربر) يتو چقدر اهم( یريپذ يبآس) يتفرض چقدر عدق قيع یکقضاوت كرد كه 
 

 پذیر حوزة زیرساخت  شناسایی راهبردهای باربرآسیب. 4جدول

 راهبردهای توسعة بلندمدت استان تهران 
 قطعیت عدم میانگین

 (پذیری آسیب)
X 

 میتمیانگین اه

 (باربری)

Y 

 مخاطره

7 
تقویت و تجهيز مراكز آمو شي و تحقيقاتي استان در 

 سيوح باالتر
31/1 37/1 47/1 

 38/1 31/1 31/1 هاي ارتباطي و اطالعاتي مدرن توسعة  یرساخت 1

8 
هاي علمي،  اي ا  مراكز و پارک سا ماندهي مجموعه

 پژوهشي و فناوري
61/1- 14/1 81/1- 

 87/1 -43/1 -77/1 هاي شهري گاه وسعة سكونتجلوگيري ا  ت 6

7 
كارگيري معيارها و ووابط دفاعي و پدافند غيرعامل در  به

 توسعة
47/1 71/1- 81/1- 

 11/1 -71/1 -61/1 ریزي مراكز سكونت و فعاييت یابي و برنامه مكان 4

 های پژوهش یافته: منبع
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 (یریپذ یبآس -یباربر) قطعیت عدم – یتاهم یدوبعد یفضاز ای ا نمونه. 4شکل
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ندمادت اساتان تهاران در بعاد     لب ةتوسع يهاي بهبود راهبردها يشنهادپ یادشده،بر اساس موارد 

 :شود تقسيم ميها در دو دسته   یرساخت 

باه منظاور    یيراهبردهاا  ینماناده تادو   راهبارد مغفاول   ینتار  ياصل :دهنده شکل یراهبردها. 1

عادق   يبررس. است يدر مناطق استان تهران در بعد اقتصاد يانبن هاي دانش هاي خاص شركت نقش

 اناسات  يفرسات  مهاجرت»و « ا  تهران یتختعدق انتقال پا یاا  تهران  یتختانتقال پا» ةدوگان يتقيع

 يتاول عدق قيع يتا  راهبردها در موقع يدهد تعداد ينشان م« استان تهران یريمهاجرپذ یاتهران 

 يناة كاه در  م  هاایي  تهنك ینتر ا  مهم .یرندپذ شكست يتدوق عدق قيع يتدر موقع یگريو تعداد د

به طور  یتختها به پا استان یگرمهاجرت ا  داین است كه مهاجرت به شهر تهران قابل طرح است، 

شهري  أنشمناطق استان تهران با استقرار مهاجران با م. یيروستا أدارد تا منش يشهر أمنش يا زایندهف

هاا   در حوماه  يشاتر ب یندر شهر تهاران را ندارناد و بناابرا    يكه به دييل باالبودن هزینه، امكان  ندگ

 قادامات ا يجاه در نت. شاوند  يمحساوب ما  حو ه  ینا يبرا یرپذ شكست يتشوند، و ووع يساكن م

 :اند ا  پيشگيرانة در این حو ه عبارت

 .و تقویت شهرهاي كوچک فضایي با تأكيد بر توسعه ةرویكرد نوین توسع -

 .ها شبكه ةهاي توسع در طرح يرعاملغ كردن اصول و مالحظات پدافند ینةنهاد -

 یبريسا ةحو  یداتتهد يبررساند ا   گيرانه عبارت راهبردهاي پيش :یرانهگ یشپ یراهبردها. 2

گااه و   ساكونت  ةحاو   یریتيكاالن ماد   هااي  ياسات سو  ي،و ارتبااط  يهاي اطالعاات  یرساختدر  

 .بلندمدت استان تهران ةتوسع يها یرساخت 

 يشانهاد پ یار هاي كالن   ياستها، س به آن يشترتوجه ب براي یر،پذ يبآس يراهبردها یيا  شناسا پس

  :شود يم

، و (يدبااد و خورشا   ،آب) در منيقاه  یرذیدپهاي تجد يمنابغ انرژ يها ساختیردر   يگذار یهسرما

 .بزرگ يشهرها يةحاش يكشاور مستعد  ياراو يكاربر ييرا  تغ يريجلوگ

 ةریازي توساع   برناماه  يگراناه بارا   كانش  یكردریزي، رو با تكيه بر دیدگاه نوین برنامه يجهنت در

بار   یازي ر ا  روش برناماه  ياري گ گرانه و بهره رویكرد كنش كارگيري بهبا . شود يم يشنهادپ يا منيقه
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 ينيوجود دارد باا ب  يا منيقه يرگذا ياستكه در س یيها يپوش ها و چشم وع ، (ABP)فرض  یةپا

هاایى كاه    فرض فرض پيش یةریزي بر پا برنامه یكردرو كارگيري بهریزي و  روش پسابرنامه در. شود

 هاا  شوند و بر حسب قابليت اعتمااد باه ایان فارض     شناسایى مى ،دهند ها را تشكيل مى بنيان برنامه

فرض را بایاد ابازاري دانسات كاه پاس ا        ةایبر پ ریزي برنامه .ریزى بدیل انجاق داد توان برنامه مى

باید پيشاپيش یک برناماه تادوین شاده باشاد تاا بتاوان        ،واقغ در  .شود گرفته ميكار  ریزي به برنامه

 .باالي آن را شناسایي كرد  هاي مهم با عدق قيعيت فرض

 یشنهادهاپ

كاار   باه ه صورت مجازا  در هر حو ه ب تهران استان یندةهاي آ يتا  عدق قيع یک ميايعه هر یندر ا

 بهاره گرفتاه   يممستقيرطور غ استان به یندةهاي آ يتعدق قيع يانمتقابل مآثار است و ا   گرفته شده

ریزي و  بنياد در معاونت برنامه فرض يزیر روش برنامه يسا  يادهپ ةدر  مين پيشنهادهایي .است شده

روش، اساناد و   یان ا  ا ياري گ هاره تاوان باا ب   يكه م وجود دارد هاي كشور استان ياستاندار ةتوسع

ال ق را  اصاالحات هاا،   برناماه  یرپاذ  يبنقاط آس یيشده را ار یابي و ومن شناسا ینهاي تدو برنامه

ا   ياريبسا  يبنيااد بارا   فارض  یزير روش برنامه يسا  يادهپ. بيان كردگيران  مدیران و تصميم رايب

ا   يشهاا پا   برناماه  ياجارا  يات موفق يرابا  ينيتواناد تضام   يها م مناطق و استان ةهاي توسع برنامه

 .ها باشد آن يسا  يادهپ
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