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Abstract 

Purpose: The city of Isfahan, a cultural city with a long history, is famous in the 

world and has a strategic position in Iran, so its future is important for the 

competitive and relative prosperity of this city. The aim of this study is to extract 

an integrated model of strategic foresight. 

Method: First of all, using Meta synthesis method, the components of the model 

have been extracted from library studies and documents. Then, with three rounds 

of Delphi method, using the experts of Isfahan city and municipality, the 

components of Isfahan city have been selected. Finally, the interpretive 

structural modeling method prioritizes the components over each other. 

Findings: The results showed that the integrated strategic foresight model 

presents content model in the input stage and first level and strategic questions in 

final level. Foresight stage starts with trend analysis in the first stage and ends 

with vision in final level. In the output stage, the test of strategic options is set 

along with signals and wildcards to enter the strategic plans and create 

partnership among stakeholders. In the strategy stage, strategies towards 

strategic plans and their impact analysis on budget are considered as the best 

features for strategic foresight model of Isfahan.  

Conclusion: According to the research results, in order to achieve sustainable 

plans for the city and the municipality, while preparing a futuristic document 

with an integrated model, Isfahan Municipality should prepare scenarios for the 

desired image of the city in order to achieve sustainable plans while 

strengthening the strategic plan. 
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 چکيده

 یاهژیو کیاستراتژ تیموقع یدارد و دارا یشهرت جهان ی،خیبا قدمت تاری، فرهنگ شهریشهر اصفهان،  هدف:
های رقابتی و نسبی این شهر بیافزاید. پژوهش تواند بر مزیتراهبردی می نگاری، لذا آیندهاست رانیدر کشور ا

 نگاری راهبردی شهر اصفهان انجام گرفته است.ی آیندهحاضر با هدف استخراج الگوی یکپارچه
د های الگو به کمک مطالعات و اسنادر این پژوهش ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به استخراج مؤلفه روش:

ای پرداخته شده است. پس آن به کمک سه دور روش دلفی و با استفاده از خبرگان شهر و شهرداری کتابخانه
سازی ساختاری های شهر اصفهان پرداخته شده است. در انتها با استفاده از روش مدلاصفهان به انتخاب مؤلفه

 است.ها نسبت به هم صورت گرفته دهی مؤلفهتفسیری، اولویت
ی ورودی و در سطح اول، نگاری راهبردی، در مرحلهنتایج نشان داد، الگوی یکپارچه آینده ها:هیافت

نگاری در سطح ی آیندهدهد. در مرحلهبندی محتوایی و در سطح نهائی، سؤاالت راهبردی ارائه میچارچوب
های راهبردی در کنار زمون گزینهی خروجی آیابد. در مرحلهانداز خاتمه میاول، تحلیل روند و در انتها با چشم

گیرد و در ی راهبردی و ایجاد مشارکت بین ذینفعان قرار میسازها برای ورود به برنامهها و شگفتینشانک
های الگوی ها بر بودجه، بهترین مؤلفهآنی پابرجا و تحلیل اثر ی راهبرد، راهبردها برای رسیدن به برنامهمرحله
پژوهی به برای شهر اصفهان هستند. همچنین با توجه به ترکیب رویکردهای مختلف آیندهنگاری راهبردی آینده

 گام در سراسر الگو، یکپارچگی الگو نیز مورد توجه است.بهصورت گام
راهبردی، ضمن ی  باتوجه به نتایج تحقیق الزم است تا شهرداری اصفهان به منظور تقویت برنامه گیری:نتیجه

های کالن اقدام نماید تا ضمن گیریی سناریوها و جهتنگاری با الگویی یکپارچه، نسبت به تهیههتنظیم سند آیند
 ای پابرجا دست یابد.ی راهبردی به برنامهتقویت برنامه

 
 .ریزی پابرجانگاری راهبردی، یکپارچگی، فراترکیب، برنامهآیندهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  -1

 یهادر شهرها، چارچوب یو فرهنگ یاجتماع راتییبروز تغو  دیجد یهایبا ظهور فناور
 یطیمح یهایدگیچیو پ هاتیقطعبه عدم یکرد. نگاه رییتغ یبه کل یشهر یهادر مدل یقانون

 نوظهورِ یخود، در برابر روندها یآورو تاب تیظرف شیبا افزا دیکه شهرها با دهدینشان م
یابد. سه ی بیشتری میمتوسط تا بزرگ جلوهاین موضوع در شهرهای آماده شوند.  ،ندهیآ

دهد ی اصلی شهرهای بزرگ پیچیدگی، تغییر و تنوع و عدم قطعیت است که نشان میخصیصه
شود که مسائل شهری به شهرها باید برای آینده آماده باشند. زیرا پیچیدگی این شهرها منجر می

ها ظر گرفته شوند و تحلیل آنهای خطی در نصورت موضوعات درهم تنیده و فارغ از حالت
سالیق  گونه شهرها از این حیث که با ذینفعان مختلف و درنتیجهسخت باشد. از طرفی این

شود و از سوی دیگر تغییر ها اضافه میها در آناند، به تغییرات خواستهمختلفی در ارتباط
د، ابعاد عدم قطعیت را زیاد افزاید. از طرفی تغییرات زیامدیریت، خود به این تغییر و تنوع می

های شهری نیز از منظری دیگر پرداخته شود. کند، بنابراین، الزم است که به عدم قطعیتمی
بلندمدت از  یدیبا د دیاند که بابرده یمسئله پ نیبه ا نفعانیو ذ یمروزه حکمرانان شهرا

و  یاجتماع یتوسعه ،یرشد اقتصادرابطه با  در یدرست ماتیبتوانند تصم ،مختلف یهانهیزم
متعدد و  نفعانیذ ،یریگمیباال، عدم تمرکز در تصم تیقطعداشته باشند. عدم یطیمح یهاینگران

و  یراهبرد یهااستفاده از روش ،هاوسعت آنو  یو مل یحکومت محل یهااستیس
به عبارت دیگر، شهرها نیازمند  نموده است. یضرور یامر ی شهرهارا برا ینگارندهیآ
های راهبردی پیچیده هستند که تفکر و تغییر را در سیستم شهر ایجاد کنند و این مسئله رنامهب

های فراوانی در مورد ابزارها، ذینفعان و شود، زیرا با چالشها بیشتر احساس میدر شهرداری
 (.Tatar et al., 2020رو هستند  )ها روبهی سیاستتوسعه
ومین شهر بزرگ ایران، از این قاعده مستثنی نیست. شهر شهر اصفهان نیز به عنوان سکالن

های صنعتی، فرهنگی و تاریخی، امروز با مشکالت جدی همچون اصفهان با داشتن موقعیت
رو ی آن کاهش رونق اقتصادی روبهسالی، آلودگی، ترافیک و بیماری کرونا و در نتیجهخشک

در شهرداری اصفهان، روز به روز با مسائل  ریزیی برنامهسال سابقه 44است. این شهر باوجود 
کند و با توجه به موقعیت استراتژیک و اقتصادی که دارد، الزم تری دست و پنجه نرم میپیچیده

ی این شهر با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. امروزه مدیران شهراصفهان به است تا آینده
نگاری راهبردی از جمله ویژه آیندهلندمدت و بهاند که استفاده از دیدگاه باین مسئله پی برده

   Li and Sullivanرویکردهای ضروری است که الزم است برای این شهر به کار برده شود. 
گیری نگاری راهبردی را در تصمیم، براساس مدل شناختی، استفاده از رویکرد آینده(2020)
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شود ین پژوهش به این سؤال پاسخ داده میاند. به همین منظور، در امدیران بسیار مؤثر دانسته
نگاری راهبردی برای شهر اصفهان چه اجزایی دارد و ارتباط این ی آیندهکه چارچوب یکپارچه

 اجزا به چه صورتی خواهد بود. 

 پژوهش روش -2

هایی در این نگاری راهبردی برای شهر اصفهان، گامبه منظور رسیدن به الگوی یکپارچه آینده
( نشان داده شده است. در این پژوهش ابتدا 1برداشته شده است که مسیر آن در شکل )پژوهش 

های فضا و مکان برای نگاری راهبردی و نظریهی آیندهبه بررسی مفاهیم، مبانی نظری و پیشینه
شود. پس از آن الگوهای نگاری راهبردی در شهر پرداخته میرسیدن به مفهوم آینده

شود و سپس با معرفی شهر اصفهان ی در شهرهای ایران و جهان بررسی مینگاری راهبردآینده
شناسی استخراج الگوی یکپارچه ی فرآیند و روشریزی در این شهر، به ارائهی برنامهو پیشینه

 شود.سازی آن پرداخته مینگاری راهبردی در این شهر و پیادهآینده

 . مسیر پژوهش1شکل 

 و مبانی نظریبررسی مفاهيم، پيشينه  -3

 نگاری راهبردیآینده .1 -3

ی راهبرد، نشأت گرفته از جنگ و به معنای نقشه کلی است که برآمدهای بلندمدت را واژه
ریزی نظامی بود که سطح اول آن اهداف دهد. راهبرد، دومین مرحله از سطح برنامهنشان می

د که هدف آن تبدیل راهبرد سیاسی یا همان راهبردهای کالن و سطح سوم آن سطح عملیات بو
( و Micheal Porter)راهبردی توسط مایکل پورتر ی به تاکتیک است. بعدها راهبرد در برنامه

( تفاوت تفکر راهبردی Mintzbergتوسعه یافت. مینتزبرگ ) (Mark R. Kramerمارک کرامر )
داند که تقیم وخالق میکند و تفکر راهبردی را شامل درک مسریزی راهبردی را بیان میو برنامه

ریزی راهبردی را فرآیندی روی منابع درهم گسیخته و فرای تفکر منطقی است، ولی برنامه
 ,Vorosرود. جوزف وروس )بینی شده پیش میگام تا رسیدن به نتایج پیشبهداند که گاممی

تفکر راهبردی را به کند که در میان این دو مفهوم، مفهوم سومی را برای راهبرد ایجاد می (2003
نگاری گیری است و آن مفهوم آیندهکند و فرآیند واقعی تصمیمراهبردی وصل میی برنامه
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پردازد و وجه نگاری موضوعات راهبردی مینگاری راهبردی به آیندهراهبردی است. آینده
هایی ویژگی ها در تعریف شرایط وسازی سازمانتمایز آن با سایر عناوین، توانایی آن در آگاه

نگاری شوند. آیندهکه اگر رقابتی هست چگونه پیروز میاست که میدان رقابت دارد و این
( از آن به عنوان افرادی یاد 91: 4004راهبردی چیزی است که سان تزو در کتاب هنر جنگ )

نگاری هدانند، پس نسبت به افراد معمولی داناترند. درحقیقت آیندکند که از قبل وقایع را میمی
راهبردی دارای فرآیندی است که برای شروع نیاز به دریافت تفکر و احساسات مردم در زمان 

پژوهی ی آیندههای کالنی دارد که با کمک مفهوم پساساختارگرایی و در حلقهحال و سیاست
 هایسازی خواستهنگاری مشارکتی به منظور یکپارچهآید. به عبارتی آیندهدست میبحرانی به

گیرد و این شود، شکل میی راهبردی انجام مینگاری که در قلب توسعهذینفعان در فرآیند آینده
رانها، زمان حال و روابط علت و معلولی، به ترسیم ها، اهداف، پیشفرآیند ضمن شناخت ارزش

رح پردازد و نهایتاً با تلفیق اطالعات یک فرآیند واقعی تصمیم گیری را شهای بدیل میآینده
 ,.Mubareka et alدهد و دلیل آن تغییر باور ذهنی است که در فرد مسئول رخ داده است )می

های دهد و درنتیجه منجر به انتخابهای راهبردی را شکل می(. این خروجی جهت2018
شود. این مراحل با یک توالی در راهبردی میی آگاهانه و سرانجام راهبرد برای ورود به برنامه

کند و همین منجر به ی دلخواه را حاصل نمیجایی هرکدام نتیجهدهد که جابهآیند رخ میدل فر
ی شود. این موضوع همان چیزی است که تحت عنوان، چارچوب یکپارچهیکپارچگی می

 شود.  نگاری راهبردی، در این پژوهش دنبال میآینده

 نگاری راهبردی در شهرآینده.3-2

نو است و باوجود مطالعات فراوان  یدر شهر، موضوع یردراهب ینگارندهیموضوع آ
(Rohrbeck, 2008)، ینگارندهیآ کردیرو یدرک و اجرا ینهیدر زم یدانش کاربرد کمبود 

 یهاسال یدر دهه ژهیوهب یراهبرد ینگارندهیآ یباعث شده واژه (Liebl, 2005) یراهبرد
. (Roll, 2004 ؛Rauscher, 2004کار رود )هبها ها و شرکتسازمان ینهیدر زم شتریب ،1110

 شودیم استفاده( یو محل یامنطقه ،ی)مل ترعیوس یدر سطح یراهبرد ینگارندهیاما امروزه آ
(Kreibich, 2006 ؛Porter, 2004.) 

نگاری موضوعات راهبردی است که در سطح  شهر یا نگاری راهبردی در شهر، آیندهآینده
نگاری راهبردی در شهر به تغییر شکل و در یک تعریف کلی، آینده شهر مد نظر است.کالن

 Parlakyildiz  andشود )بازسازی یک شهر در آینده با همکاری بازیگران و ذینفعان گفته می

Guzel, 2020) مفهوم شهر در سیر تحوالت نظری، تغییراتی زیادی داشته است. افرادی مثل .
دانستند. به این معنی که شهر از حس افراد نسبت به عی میهانری لوفر شهر را برساختی اجتما
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شود. افرادی مثل کستل، شهر را محل رقابت برسر منابع تعریف مکان به مرور ساخته می
سازند؛ اما کردند. به عبارت دیگر، افرادی که توانایی مالی بیشتری دارند، شهر را میمی

ی پیچیده )و قطعه ر دارد. وی شهر را پدیدهجدیدترین مفهوم، تعریفی است که هاروی از شه
پذیر است پذیر و مکانقطعه(، مطلق و نسبی از برساخت اجتماعی تعریف کرد که زمان

(Hubbard and Kitchin, 2010 ) مفهوم شهر از دیدگاه هاروی، مفهومی است که در بطن .
 گیرد. نگاری راهبردی شهری مورد استفاده قرار میآینده

نگاری راهبردی در یک شهر )یا جامعه(، استفاده از توان فعال و حضور هدف از آیندهدر واقع 
گویند. با نشاط به هرشکلی در شهر )جامعه( است که به آن ساختار کارگزار با قید عاملیت می

ی مطلوب است که نه تنها به عبارتی دیگر، غایت جهانی شدن در فکر و اندیشه با ترسیم آینده
(. آنچه در این 1919تر تأکید دارد )عیوضی، حیط، بلکه با حضوری گسترده و جهانیبه درون م

پژوهش مد نظراست چارچوبی است که بتواند این موضوع را پوشش دهد؛ اما ازآنجاکه هر 
 شود.طلبد، موضوع با مطالعه موردی انجام میشهری چارچوبی بومی و خاص خود را می

 ی پژوهشپيشينه .3-3

فهم بهتر  یبرا یرا ابزار ی راهبردینگارندهیآ ،(Duijin and Bishop, 2018) شاپیب و نیجیدو
از  یکل یدید آن، یتا در ارتباط با برنامه دانندیو سازمان م رامونیپ طیدر مح رییتغ مندنظامو 
 ت،یقطععدم ،یدگیچیپ یریادگیدر کند. همچنین، ارائه  یاز روابط علت و معلول یو فهم راتییتغ

 یراهبرد ینگارندهیآ یها و ابزارها. روشکندکمک می شامدهایروندها و پ یثباتیابهام و ب
  . کندیم یریگچندگانه جلو ریاز تفاس که کنندیرا آشکار م ییهافرض

 نیهم گذاری دراولین بار به عنوان یک ابزار سیاست یبرانگاری راهبردی ی آیندههاتیفعال
 ویژه در بخش دفاعی به کارمیالدی( در آمریکا به 00 یو اوایل دهه 90 یدوران ) اواخر دهه

در بین ج ساله آن را انجام داد و سپس به تدری 90رفت و بعد از آن ژاپن با یک افق زمانی 
از  یاری(. عنوان بسUNIDO, 2005)رواج یافت ای و شهری و در ابعاد منطقهها سایر ملت

)به دارد  دیکأت ی راهبردی در شهرزیربرنامه یبر رو یراهبرد ینگارندهیآ ریثأبر ت هاپژوهش
 .(Calof et al., 2012؛ Johnston, 2012 عنوان مثال:

ریزی نگاری راهبردی در ارتباط با برنامهسازی الگوی آیندههایی که در خصوص پیادهپژوهش
هایی ول، شامل پژوهشی اگیرند. دستهی کلی قرار میراهبردی انجام شده است در چهار دسته

نگاری راهبردی انجام شده، ولی در عمل مورد استفاده قرار نگرفته است ها آیندهاست که در آن
؛ کاویو اوجا و همکاران (Volkery and Ribeiro, 2009مثل پژوهش والکری و ریبرو )

(Kaivo-oja et al., 2002( و زگراس و رایل )Zegras and Rayle, 2012دسته .)وم، ی د
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نگاری استفاده شده، ولی مهارت کافی در های آیندهها روششامل مواردی است که در آن
و  (Krawczyk and Ratcliffe, 2006)کارگیری روش وجود نداشته است مشارکت و به

(Pereira et al., 2018دسته .)های ها روشهایی است که در آنی سوم، شامل پژوهش
 Kelly etریزی راهبردی شده است )اده شده و منجر به تقویت برنامهنگاری راهبردی استفآینده

al., 2006)( فرناندز گوئل ،Fernandez Guell, 2009 & 2012( وان و همکاران ، )Von et 

al., 2013بالت(، گرین ( و همکارانGreenblott et al., 2019( زالی و پورسهراب ،)و 1910 )
ها کنند که روشوط به مواردی است که به این نکته اشاره میی آخر، مرب(. دسته1911ایمانی )
 ,Hartmann, 2011( ،)Bibriها )ی آنریزی راهبردی کمک می کند، ولی نه لزوما همهبه برنامه

های انجام گرفته درخصوص ای از پژوهش(، خالصه1(. جدول )Pollastri, 2018( و )2018
ها را نشان کار رفته در آنهای بهها و روشژگینگاری راهبردی به تفکیک هدف، ویآینده

 کند.ها را مطرح میدهد و نقاط قوت یا ضعف آنمی
 نگاری راهبردیی آیندههای صورت گرفته در زمینهی پژوهش. خالصه1جدول 

 منبع نقد شرح هاویژگی هدف عنوان

 ینگارندهیآ یالگو
 اروپا

 چند یبررس
و نه  یبعد
افق  ی دربخش
 مدتبلند یزمان

 تیفعال 00
 ینگارندهیآ

در  یراهبرد
 منطقه

فعالیت  9 در عمل
فعالیت  4 المللی،بین
فعالیت  11 مرزی،برون

فعالیت  11 ملی،
فعالیت  99 ای ومنطقه

محلی و شهری انجام 
 .شد

علی رغم 
ها در ریزیبرنامه

سطح وسیع تنها 
ها برخی از حوزه

انجام شد. ولی 
ای برای شروع مقدمه
ها دسته فعالیت این

 بود.

European 
Foresight Platform 

(2011) 

نگاری آینده
انگلیس، سوئد و 

 فنالند

تقویت ظرفیت 
ریزی برنامه

 سناریویی

استفاده از 
 سناریو

گیران این پروژه بهره
انگلیس، سوئد و فنالند 

 هستند.

گیری از کمبود بهره
این مطالعات در 

 گذاریسیاست
Volkery and 

Ribeiro (2009) 

 نگاری فنالندآینده

 نیتدو
 اندازهاچشم

ها فرصت نییتع
 هایدیو تهد
 ندهیآ

 نیمهمتر
 یهاطرح
 ،مرکز یتوسعه

 یتوسعه
 و کار یاقتصاد

های تشریح چالش
ای در نگاری منطقهآینده

ی پیاده فنالند و نحوه
 سازی آن

بهره گیری از دانش 
حاصل از نتایج 

نگاری در آینده
 فنالند

Kaivo-oja et al., 
(2002) 

 یزیررنامهب
 یشهرها یامنطقه

 پرتغال

نقش بررسی 
 یزی)برنامه ر

( در ییویسنار
 علم یتوسعه

تأکید بسیار بر 
 فرآیند مشار کتی

فرآیند کار براساس 
روش سناریو صورت 

 گرفته است.

ی پایه برای مطالعه
ی سایر توسعه

 هاپژوهش
Zegras and Rayle 

(2012) 

اری نگآینده
 راهبردی فرانسه

 نیتدو
انداز به چشم

 ویکمک سنار

های ترکیب روش
 نگارآینده

گام و با  10شامل 
-های آیندهترکیب روش

ها با نگاری و تلفیق آن
سناریونگاری و رسیدن 

 اندازبه چشم

ی موفق در تجربه
فرانسه محسوب 

 شود.می
Godet (2006) 
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 منبع نقد شرح هاویژگی هدف عنوان

 ندهیمطالعات آ
 رلندیو ا نیدوبل

بررسی 
 یجهانهای رشه
در سال  بیرق

4090 

بررسی 
 ندهیآ یوهایسنار

 جهان یشهرها

بر اساس مدل رتکلیف 
 انجام شده است.

ای به عنوان تجربه
موفق در این زمینه 

 شود.یاد می
Kelly et al., 

(2006) 

 ینگارندهیآ
 ماتالیل یامنطقه

 خیبه زور کینزد
 4090با افق 

فهم بهتر 
 دهیچیپ یرابطه

عوامل  نیب
 یبافت شهر

استفاده از 
 نگاریسناریو

حضور بازیگران 
 مختلف

فرایند سناریونگاری به 
 عنوان کل فرآیند است

این فرآیند اطالعات 
کمی و کیفی را 

توان برای تحلیل می
اثر متغیرها و بررسی 

ی ممکن و آینده
 .کار گرفتمحتمل به

Von et al., (2013) 

دوباره 
 یرسازیتصو

شهرها از  یندهیآ
 ینگارندهینگاه آ

 یشهر

تکامل تفکر 
 ینگارندهیآ

 یشهر

ی ریتصویجاد ا
 انداز()چشم

و هوشمند  داریپا
در  4090در افق 
 ندهیآ

این کار برای شهرهایی 
ی میانه و با اندازه

کوجک است و فرایند از 
اندازسازی شروع چشم

 شودمی

انداز بر اساس چشم
و به  Finishمدل 

نگاری صورت آینده
تی انجام مشارک
 شود.می

Eames et al., 
(2017) 

 ینگارندهیآ
 یامنطقه یتوسعه
 یقیتلف کردیبا رو
و  یسیونویسنار

 مدل
 SWOTیلیتحل

: یمورد یمطالعه
 النیاستان گ

استخراج 
سناریوهای 

ی آینده توسعه
استان گیالن در 

 1404افق 

استخراج نقاط 
ضعف، قوت، 

تهدید و فرصت 
مربوط به هریک 

 وهااز سناری

با استفاده از عوامل 
کلیدی مؤثر بر استان 

گیالن سه سناریو، یکی 
مطلوب و دو سناریو 
بحرانی استخراج شده 

 است.

این مطالعه به منظور 
استخراج 

های کالن گیریجهت
و راهبردها مورد 

استفاده قرار 
 گیرد.می

 

زالی و پورسهراب 
(1910) 

 نگاری در آینده
سنگلج  یمحله

 تهران

راج استخ
 یساختارها

 یشکل دهنده
 یها براستمیس

 یزیربرنامه
در سطح  توسعه

 یامحله

 یستمیس لیتحل
 دیکأو ت

برضرورت 
عوامل  ییشناسا

 راهبرد ثر برؤم
 یستمیس

با استفاده از روش 
اثرات متقاطع و  لیتحل

ی به نگارویسنار
استخراج ساختارها 

 موفق شدند.

در این پژوهش 
اند که نشان داده

در برابر  یپژوهندهیآ
 یراهبرد یزیربرنامه

از  یباالئ یاز درجه
 ،یگرائواقع
و  ییگوپاسخ

 یریپذانعطاف
 است. برخوردار

 (1919فنی و کاظمی )

انداز تدوین چشم
شهرداری ساوه با 
استفاده از رویکرد 

 نگاریآینده

 نیدوت
انداز چشم
 در یسازمان

چارچوب 
 یزیربرنامه
 در یراهبرد
 وهسا یشهردار

انداز تدوین چشم
 ساله 40در افق 

 ندیدر چارچوب فرآ
 و با یراهبرد لیتحل

 سیاستفاده از ماتر
 یعوامل داخل یابیارز

انداز چشم ،یخارج
 شده است. نیتدو

  یشنهادیمدل پ لزوماً
تواند ی)آمس ( نم

شهر  نیا یبرا
 .مناسب باشد

 

 بابانژاداشرفی و جان
(1914) 

 یپژوهندهیآ
ازن متوی هتوسع
 یبر مبنا یامنطقه

 یزیربرنامه
 مبناویسنار

: یموردی همطالع
 لیاستان اردب

ریزی برنامه
برمبنای سناریو 

برای استان 
 اردبیل

تدوین سناریو در 
فضای )استان 

اردبیل( با 
الگوهای متعدد و 

 پیچیده

در این پژوهش 
های عمومی به سیاست

منظور استفاده در 
های راهبردی برنامه
اردبیل با توجه به استان 

سناریوهای مبتنی بر 
ی عوامل کلیدی توسعه

 منطقه تدوین شده است.

استخراج 
های عمومی سیاست

از سناریو و استفاده 
 ریزیاز آن در برنامه

 ایمانی
(1911) 
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مفهوم  ارائه تعریف از و یشهر یراهبرد ینگارندهیآ یالگوها مقایسه -4
 یکپارچگی

نگاری )راهبردی( تعریف کرده است فاز برای فرآیند عمومی آینده ( سهHorton) آوریل هورتن
(Baškarada  and Shrimpton, 2016.) سازی؛ فاز دوم، آوری و خالصهفاز اول، ورودی: جمع

سازی و ارزیابی. جوزف وروس نگاری: ترجمه و تفسیر و فازسوم، خروجی: شبیهآینده
(Voros, 2003) نگاری به سه راهبردی( هورتن را در فاز آیندهنگاری)فرآیند عمومی آینده

کند و پس از خروجی، الگو را به استراتژی انداز تجزیه میبخش تحلیل، تفسیر و چشم
کند. شناسی را برای استفاده در هر سطحی پیشنهاد میرساند و در آن چندین روش یا روشمی

رودی به شناسایی مواردی ی ودهد. در مرحلهوروس در هر مرحله به سؤاالتی پاسخ می
پردازد که چه تحلیل، به بررسی این می-نگاریی آیندهدهد. در مرحلهپردازد که رخ میمی

پردازد که چه تفسیر، به بررسی این می-نگاریی آیندهچیزی ممکن است رخ دهد. در مرحله
پردازد که ن میانداز، به بررسی ایچشم-نگاریی آیندهدهد و در مرحلهچیزی واقعاً رخ می

ی خروجی به تمامی اتفاقات چطور پیش خواهد رفت. در این الگو وروس در مرحله
گذاری، ی آخر به سیاستهای ملموس و ناملموس اشاره دارد که نهایتاً در مرحلهخروجی

شود. این الگو توسط افراد زیادی ریزی راهبردی منجر میی راهبرد برای ورود به برنامهتوسعه
سازی شده و های الگو بومیکار رفته است و بر اساس هدف و نیاز، فعالیت مؤلفههرها بهدر ش

 ها حذف شده و مورد استفاده قرار نگرفتهشود که برخی از مؤلفهها حتی دیده میدر برخی مدل
کاربرد این مدل را برای فنالند، سنگاپور و  (Kuosa, 2011)است. به عنوان مثال کئوسا 

مطرح کرده است. در ادامه در  (Finishی اروپا و با تلفیق الگوی مشارکتی فینیش )اتحادیه
سازی شده، حاصل از الگوی عمومی های بومیای از چارچوب(، خالصه9( الی )4جداول )

 نگاری راهبردی در شهرها و مناطق منتخب آورده شده است.آینده
نگاری راهبردی شهرها )منتخب( )تهیه شده یند آیندههای استفاده شده در فاز ورودی فرآ. مؤلفه4جدول

 توسط نویسنده(
 منبع محل  مؤلفه در مطالعه تطبیقی سایر شهرها

های ی تممستندات سیاسی مربوط به حاکمان و ارائه
 آینده، تحقیقات بخشی و ذینفعان

 Kuosa, 2011 فنالند
Novaky and Monda, 2015 

ها و ان و چالشبررسی خطوط اصلی مطالعات پشتیب
تیمی برای  -انداز تاریخیی چشمها، تهیهفرصت
 آوری اطالعات پایهی تاریخ شهر، جمعتوسعه

 Tewdwr-Jones, 2015 شهر نیوکسل

 OECD 2036 عمومی شهرها یاصل یمگاترندها ییشناسا

 ,Per Dannemand and Birgitte ایالمللی و منطقهملی،بین آمادگی و سازماندهی
2014 

 ترانسیلوانیای بررسی شرایط موجود
Hanspach et al., 2014 
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 منبع محل  مؤلفه در مطالعه تطبیقی سایر شهرها
(Transylvania )جنوبی 

 Uotila and Ahlqvist, 2008 ( فنالندLahti) ی لهتیمنطقه ای در موضوعاتهای خوشهبررسی استراتژی

 های فناوری علمی اقتصادی منطقهتحلیل پتانسیل
 روسیه: بوشکورتوستان

(Boshkortostan) Kindras  et al., 2014 
 روسیه: سامارا تحلیل روند

 Ratcliffe, 2002 دوبلین آلمان تعیین سؤاالت راهبردی
Kelly and Ratcliffe, 2006 

نگاری مبانی ایدئولوژیکی توسعه، مبانی نظری آینده
 SWOTتوسعه،

 ،شرقیآذربایجان
 غربیآذربایجان

برازداده و همکاران  ،(1914زالی )
(1919) 

)منتخب( )تهیه شده توسط  نگاری راهبردی شهرهافرآیند آینده نگاریآینده های استفاده شده در فازمؤلفه 9 جدول.
 (نویسنده

 منبع محل ی تطبیقی سایر شهرهامؤلفه در مطالعه نگاریمراحل آینده
 های بخشیبینیپیش تحلیل

 فنالند
Kuosa, 2011 

Novaky and Monda, 

2015 
 ی دولتپژوهی، سیاسی و  شبکهندهگزارشات آی تفسیر
 سناریوسازی اندازسازیچشم

 تحلیل

 های کلیدی مطالعات پشتیبانبررسی تم
ای با تمرکز پایگاه اطالعات ادبیات تحقیق و داده

 برشهر
 Tewdwr-Jones, 2015 شهر نیوکسل

 تفسیر
های خلق فرآیند و شبکه با ذینفعان، گسترش بحث

شهرها، نمایش بصری و  چرخشی و توسعه شبکه
 فوروم و کارگاه ذینفعان، دلفی

 ساخت سناریو اندازسازیچشم

 تحلیل
های های کلیدی و نشانکقطعیتشناسایی عدم

عمومی  ویرانی بالقوه
 به منظور استخراج پیامدها 4و  1ترکیب مراحل  تفسیر OECD 2036 شهرها

 ساخت سناریو اندازسازیچشم
 طراحی تحلیل

ملی، 
المللی و بین

 ایمنطقه

Per Dannemand and 
Birgitte, 2014 

 تفسیر
های درونی، نگاری )روندپژوهی، چالشآینده

 ها(رانپیش
 اندازچشم اندازسازیچشم

 ایبررسی علت و معلولی پویایی منطقه تحلیل
 ترانسیلوانیای

 ایرکتی پویایی منطقهارزیابی مشا تفسیر Hanspach et al., 2014 جنوبی
 ساخت سناریو اندازسازیچشم

 هاهای نوظهور و عالئم ظهور آنمرور فناوری تحلیل
منطقه لهتی 

 فنالند
Uotila and Ahlqvist, 

2008 
 فرآیند درگیرسازی متخصصین تفسیر

 اندازسازیچشم
های های بالقوه با ارزیابی فناوریبررسی نوآوری

 هاارتباط آن
روسیه:  ، تحلیل بحرانی فناوریSWOT تحلیل

بوشکورتوستا
 ن

Kindras  et al., 2014 

 های کانونیپانل متخصصین و گروه تفسیر
 های بحرانیانتخاب متخصصین و کشف فناوری اندازسازیچشم

 تحلیل خوشه تحلیل
روسیه: 

 سامارا
 هابررسی شاخص تفسیر
 سناریوپردازی اندازسازیچشم

 تحلیل
 رانتعیین نیروهای کلیدی پیش

 دوبلین آلمان تعیین موضوعات اصلی و روندهای شهری
Ratcliffe, 2002 

Kelly and Ratcliffe, 

 تعیین سطح اثر و عدم قطعیت برای شهرها تفسیر 2006
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 منبع محل ی تطبیقی سایر شهرهامؤلفه در مطالعه نگاریمراحل آینده

 اندازسازیچشم
 ایجاد منطق سناریو

 ایجاد سناریو
 اندازچشم

 تحلیل
 ی منطقهروند توسعه شناسایی عوامل مؤثر بر

 شناسایی عوامل کلیدی
آذربایجان 

 شرقی
آذربایجان 

 غربی

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

 MICMACماتریس اثرات متقابل، دلفی، تفسیر

 (سندهیط نوشده توس هی)تهنگاری راهبردی شهرها )منتخب( های استفاده شده در فاز خروجی فرآیند آینده. مؤلفه4جدول 
 منبع محل  ی تطبیقی سایر شهرهامؤلفه در مطالعه

سازی ها و شبکهمشارکت ذینفعان در انتخاب گزینه
 قوی

 Kuosa, 2011 فنالند
Novaky and Monda, 2015 

 Tewdwr-Jones, 2015 شهر نیوکسل سازی قدرتمندشبکه
 OECD 2036 عمومی شهرها سناریو
 Per Dannemand and ایالمللی و منطقهملی، بین شبندی، انتشار و آموزاولویت

Birgitte, 2014 
 Hanspach et al., 2014 جنوبی ترانسیلوانیای ی فعلیی روندهای توسعهترسیم ادامه

های فهم عمیق پتانسیل -های بالقوهنوآوری
 ایمنطقه

 Uotila and Ahlqvist, 2008 منطقه لهتی فنالند

 شکورتوستانروسیه: بو بندیاولویت
Kindras  et al., 2014 های راهبردیانتخاب اولویت 

 ی عملیاتیبرنامه
 روسیه: سامارا

 های بازگشتآزمون گزینه
 تعیین نقاط بازگشت

 ی راهبردیبرنامه
 ,Ratcliffe,2002 دوبلین آلمان

Kelly and Ratcliffe, 2006 

 تدوین سناریوهای مطلوب
 آذربایجان شرقی

 بیآذربایجان غر
 (19-11: 1914) یزال

 (1919برازداده و همکاران )

 (سندهیشده توسط نو هی)تهنگاری راهبردی شهرها )منتخب( های استفاده شده در فاز راهبرد فرآیند آینده. مؤلفه9جدول 
 منبع محل  ی تطبیقی سایر شهرهامؤلفه در مطالعه
 Kuosa, 2011 فنالند های انتخابی بر بودجهبررسی اثر گزینه

Novaky and Monda, 2015 
 Tewdwr-Jones, 2015 شهر نیوکسل ارتباط قوی با ذینفعان

 OECD 2036 عمومی شهرها گیرانایجاد رویکرد فرافعال در بهره
 ,Per Dannemand and Birgitte ایالمللی و منطقهملی، بین ریزیبرنامه

2014 
ها در تقویت روندهای ها و فرصتبررسی ریسک

 سعهتو
 Hanspach et al., 2014 جنوبی ترانسیلوانیای

 Uotila and Ahlqvist, 2008 فنالند منطقه لهتی ایجاد رویکرد فرافعال
 روسیه: بوشکورتوستان های موجودی استراتژیتوسعه

Kindras  et al., 2014 روسیه: سامارا مشارکت ذینفعان 
 ,Ratcliffe,2002 دوبلین آلمان هبردیی راتعیین خطوط راهنما برای ورود به برنامه

Kelly and Ratcliffe, 2006 

 ریزی پابرجاتدوین راهبردها براساس برنامه
 آذربایجان شرقی
 آذربایجان غربی

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

 
ت. در ترین مطالعات انجام شده در این خصوص بوده استنها بخشی از مهم (9)تا  (4)جداول 
راهبردی وروس را مدل پایه فرض کرد و برای نگاریآینده توان مدل عمومیبندی مییک جمع
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اما همانطور که در بخش پیشینه و بررسی تطبیقی الگوها مالحظه  سازی کرد.هر منطقه بومی
ها استفاده شده است. نگاری راهبردی به طرق مختلف در پژوهششده است، الگوهای آینده

الگویی یکپارچه در  یارائه ،کندمجزا میها از این دست پژوهش سایر ین پژوهش را ازآنچه ا
کمتر ( Integrated Foresight) نگاری راهبردی در شهر است. مفهوم یکپارچگیآینده یزمینه

این مفهوم را در استفاده از   (،Schultz, 2008)به عنوان مثال شاتز  .در منابع تعریف شده است
نگاری با است و منظور از آن ترکیب رویکردهای مختلف آینده کردهی مشارکتی مطرح الگوها

 ,Kuasaاست. اما همانطور که کئوسا ) Zتا  Aیکدیگر در قالب یک فرآیند سیستماتیک از 

نگاری مشارکتی، نگاری راهبردی مطرح کرده است، الگوهای آینده( در کتاب تکامل آینده2016
گیرند. همانطور که در نگاری راهبردی از باال به پایین شکل میالگوهای آینده از پایین به باال و

نیز یاد شد، آنچه در این پژوهش به عنوان یکپارچگی مد نظر است، مفهومی است که  9بخش 
مفهوم  با استفاده از حرکت کند و ریزی راهبردیراهبردی تا برنامه تفکر یبتواند از مرحله

پژوهی بحرانی به آینده ینگاری را از مرحلهرویکردهای مختلف آیندهراهبردی،  یتوسعه
 های ذینفعانساختن خواستهیکپارچه نگاری مشارکتی از راهرکتی و از آیندهنگاری مشاآینده

نگاری راهبردی و ایجاد گیران و درنتیجه آیندهباورذهنی در تصمیم منجر به تغییربرساند و 
در این پژوهش مسیر ه عبارتی دیگر، منظور از چارچوب یکپارچه های راهبردی شود. بجهت

-بر اساس ترکیب همه های راهبردیو جهت های جدیدخروجی یبرای توسعه است یا فرایندی

)الزم به ذکر  را تولید کند هایاین خروج گامبهنگاری که به صورت گامردهای آیندهرویک ی
همچنین، قبل از  (.دهندصورت مجزا خروجی ارائه نمیبه  لزوماً هاتیاست که هریک از فعال

شهر اصفهان، الزاماتی را باید در نظر نگاری راهبردی برای کالنالگوی یکپارچه آینده یتهیه
قبل از کاربرد آن، تعیین تکلیف شوند، این فرضیات  ،فرضیات مدلباید گرفت. برای این منظور 

ای و فرهنگی، های منطقهمقیاس فضائی، پتانسیل های کالن، هدف، افق زمانی،شامل سیاست
نگاری گیری شهری، رویکرد آیندهثر در شکلهای مؤهای رقابتی و نسبی، ویژگیمزیت

ها/ سطوح ای(، ساختارهای اجرا، رفتارها/ارزش)مشارکتی، تکاملی( شهری )فناوری، منطقه
های مورد انتظار )برای ی(، خروجیانگاری راهبردی )منطقهها و ابزارهای آیندهمشارکت، روش

 .باشدمی رسانیو اطالع ورود به مدیریت اجرایی( و سطوح انتشار
 

 شناسیروش -5

زیرا دانش جدیدی با کاربردی در  ،کاربردی است -ایاین پژوهش از حیث هدف توسعه
صفهان نگاری راهبردی در شهر اکند و از این جهت که الگویی برای آیندهواقعیت را دنبال می

زیرا  ،باشد. همچنین، این پژوهش از جنس اکتشافی نیز هستای میکند، توسعهارائه می
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نگاری راهبردی مد نظر است. در این پژوهش به چارچوب آینده یدهندههای تشکیلمؤلفه
ای مقاالت و کتب آوری اطالعات ابتدا به کمک روش فراترکیب به بررسی کتابخانهمنظور جمع
دلفی  یها در مطالعات پیشین، با طراحی پرسشنامهمؤلفهاخته شد و پس از استخراج مرتبط پرد

نگاری، خروجی و راهبرد، با استفاده از مدل در سه دور و در چهار مرحله ورودی، آینده
ها در مدل پرداخته شد. های ضروری و محل قرارگیری آنمؤلفهساختاری به بررسی  -تفسیری

سازی ساختاری تفسیری، روشی سیستماتیک و ساختاریافته ت، مدلطور که مشخص اسهمان
 1104برای برقراری رابطه و فهم ارتباط میان عناصر یک سیستم پیچیده است که در سال 

سازی ابتدا به کمک (. در این مدل44: 1919سوز و همکاران، توسط وارفیلد معرفی شد )آتش
 یهای ضروری در سه مرحلهمؤلفهبررسی  نظرات خبرگان در تیم دلفی و در سه دور به

عملی در  ینگاری راهبردی پرداخته شد. این تیم از بین کسانی انتخاب شدند که تجربهآینده
 ،نفر انتخاب شدند. درنهایت 40ریزی در شهرداری اصفهان داشتند و مجموعاً فضای برنامه
گیری شد. بندی و نتیجهمعسازی ساختاری تفسیری نیز به کمک همین افراد جفرآیند مدل

سازی ساختاری تفسیری از به منظور بررسی روایی محتوایی قسمت فراترکیب و مدل سرانجام
هر دو مرحله با استفاده از طراحی پرسشنامه و اخذ نظرات  روایی صوری استفاده شد و در

روایی که مقدار در مدل مورد ارزیابی واقع شد و باتوجه به این مؤلفهضروری بودن آن  ،خبرگان
یید قرارگرفت. روایی مورد تأ دست آمد،هب 0700و  0709دو مرحله به ترتیب  در هر محتوایی

 دست آمد.هب 0704و  0700ها نیز از طریق آلفای کرونباخ و با مقادیر پایایی پرسشنامه

 هاتحليل یافته -6

 شهر اصفهانکالن: یمطالعه مورد .6-1

 هیو به تبع آن اداره بلد هیانجمن بلد سیسأبه تکه بود  رانیر اشه نیدوم زیاصفهان پس از تبر
ترین شهرهای ایران از حیث مدیریت شهری توسط و به همین لحاظ جزء با سابقه اقدام کرد
. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است. جمعیت شهر ها استشهرداری

 .باشدمی 1919طابق آخرین سرشماری سال منفر  171017400اصفهان در حال حاضر 
های صنعتی، فرهنگی و شهر اصفهان سومین شهر بزرگ ایران است که دارای موقعیتکالن

است. این شهر دارای موقعیت گردشگری مناسبی در سطح جهان است. اصفهان متعدد تاریخی 
به لحاظ موقعیت  شهرعضو شهرهای خالق صنایع دستی یونسکو است. این کالن 4019از سال 

 شده است. ایران قلمداد می رود، همواره شهری متمایز درزاینده یجغرافیایی، وجود رودخانه
و پیشتاز سایر  که که همواره الگوریزی دارد و با وجود اینبرنامه یسال سابقه 44شهر اصفهان 

سالی، کند. خشکیم خود با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرمامروزه شهرها بوده است، اما 
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دلیل شیوع بیماری کرونا، افزایش آلودگی، ترافیک و مواردی از این هکاهش رونق اقتصادی ب
قبیل از جمله مشکالتی هستند که به دلیل اتخاذ تصمیماتی رخ داده است که با دید بلندمدت 

فهان از سال ریزی در شهر اصبرنامه ییا متناسب با این شهر نبوده است. سابقه نبوده است و
آغاز شد و پس از  44پنج ساله اصفهان + یشروع شده است. شروع این فرآیند با برنامه 1909

بوده است.  1400و اصفهان  19، اصفهان 10، اصفهان 09اصفهان  یآن به ترتیب برنامه
است در تالش بوده  1409راهبردی  یاکنون در حال تدوین برنامهشهرداری اصفهان که هم

پژوهی تشکیل دهد و از این طریق، ضمن اعمال دیدی ه کارگروهی با عنوان آیندهاست ک
 شدهی برنامه سع نیدر ا بلندمدت در این برنامه، مشارکت هرچه بیشتر ذینفعان را داشته باشد.

مسئله  نیبرود و امروز به ا نیوجود داشته است از ب نیشیپ یهاکه در برنامه یاست نقاط ضعف
. اندازدیشهر را به خطر ب نیا ندهیآ تواندیم ینگارندهیآ کردیه عدم وجود روبرده است ک یپ

 .دهدیشهر اصفهان را نشان م یگذشته یهانقاط ضعف برنامه (0)جدول 

 هاهای پیشین شهرداری اصفهان برای شهر اصفهان به همراه نقاط قوت و ضعف آن. هدف از تدوین برنامه0جدول
 نقاط ضعف نقاط قوت هدف نامهنام بر های برنامهسال

 22اصفهان + 5731 -5731
ایجاد تغییر در ظاهر شهر 

 اصفهان
 های شاخصانجام پروژه

 ساده و قابل فهم
 ی اجرا بسیار موفق بود.در مرحله

 پروژه محور
 ها و اهدافدر آرمان تیعدم شفاف

 یوجود نگاه راهبرد عدم

 31اصفهان  5731 -5731
 حوریمحرکت به سمت برنامه

ها در کنترل وظایف و پروژه
 شهرداری 

ی اولین برنامه با نگاه به رویکرد برنامه
 راهبردی

 وجود جلسات خبرگی تدوین برنامه

 یابیارز یارهایعدم وجود مع
 پروژه محور نگاه
 یافهیوظ نگاه

 11اصفهان  5711 -5731
محوری حرکت به سمت برنامه

ها و بینی پروژهبه منظور پیش
 ات احتمالیمخاطر

وجود جلسات خبرگی به منظور تدوین 
 هاپروژه

 

 نفعانیذ لیعدم وجود تحل
 یپروژه محور نگاه
 یافهیوظ نگاه
 یابیارز یارهایوجود مع عدم

 11اصفهان  5711 -5715

ی حرکت به سمت برنامه
 محورراهبردی و نگاه نتیجه
های قبلی و رفع نواقص برنامه

 ایجلوگیری از نگاه پروژه
کنترل امور تدوین شده در 

 برنامه

ایجاد چالش نگاه راهبردی در مخاطبان 
 برنامه

 وجود مدل تدوین برنامه
وجود جلسات خبرگی برای تدوین 

 راهبردها و اهداف

 یافهینگاه وظ
-چشم نیبرنامه در تدو یذات ضعف

 انداز
 برنامه در انتخاب مدل یذات ضعف
 یاقهیسل جینتا اعمال
 راهبرد تعدد
 یابیوجود نظام ارز عدم

 5111اصفهان  5111 -5711

تغییر دیدگاه مخاطبان از 
 محوریمحوری به نتیجهوظیفه

 پذیر کردن برنامهسنجش
ایجاد نگاه راهبردی و بلندمدت 

 در مخاطبان

محوری به جای نگاه نتیجه
 محوریوظیفه

های ارزیابی و حرکت به تدوین شاخص
 سمت سیستم جامع ارزیابی

گاه نیاز به مشارکت تمامی ایجاد دید
 ذینفعان شهر و شهرداری

 نفعانیذ لیعدم وجود تحل
 فهیبرنامه به صورت وظ یاجرا
 یمحور
 یاهداف خرد و دارا تعدد

 یهمپوشان
 ییراهبرد اجرا تعدد
مطرح  یهاشاخص یمقدار برا نبود

 در برنامه

 
 دلیل عدم وجود رویکرد های شهر اصفهان و مشکالتی که بهها و پتانسیلتوجه به ویژگی با

نگاری راهبردی گیر این شهر است، نیاز به وجود چارچوب آیندهبلندمدت در حال حاضر دامن
  شود.استخراج این الگو پرداخته می یدر این شهر به خوبی ملموس است. لذا در ادامه به نحوه
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 هانشهر اصفکالن در یراهبرد ینگارندهیچارچوب آ یهامؤلفه ییشناسا .6-2

نگاری راهبردی در شهر اصفهان مورد بررسی قرار که تا به امروز الگوی آیندهتوجه به این با
کند، لذا در نگرفته است، بنابراین صرف بررسی ادبیات تحقیق برای ارائه الگو کفایت نمی

 ای باها در هر مرحله از روش فراترکیب و به کمک مطالعات کتابخانهمؤلفهشناسایی  یمرحله
آوری اطالعات استفاده از منابع مختلف و همچنین با استفاده از نظرخواهی از خبرگان به جمع

خبره و  10ها توسط ها از حیث ضرورت انجام آنمؤلفهپرداخته شد. پس از آن که این 
ریزی در شهرداری اصفهان با استفاده از روش دلفی و مصاحبه مورد ارزیابی کارشناس برنامه

ختلف ها که در فازهای ممؤلفهبندی شد. هرکدام از این یید جمعهای مورد تأمؤلفه ،گرفت قرار
خبره و از طریق  40یید قرار گرفتند به طریق جداگانه و به کمک نگاری راهبردی مورد تأآینده

نگاری ها در فرآیند آیندهبندی گشت تا جایگاه آنسازی ساختاری تفسیری اولویتروش مدل
 ارائه شده است. (0)دلفی در جدول  یص گردد. خروجی مربوط به مرحلهراهبردی مشخ

 شهر اصفهان -ای بر اساس مدل عمومی وروسنگاری راهبردی منطقههای آیندههای مدل. خروجی دلفی مؤلفه0جدول 
 اینگاری راهبردی منطقهآینده های مدلمؤلفه ابعاد مدل عمومی

 ورودی
آوری اطالعات پایه، مستندات ملی و ها، جمعها و فرصتواهی از ذینفعان، چالشبندی محتوایی، نظرخچارچوب

ریزی ، ای مشکالت برنامهالمللی، شناسایی مگاترندها، بررسی راهبردهای کالن، مرور ادبیات، ، مطالعات مقایسهبین
 کنندگانتعیین مشارکت

آینده
نگاری

 تحلیل 
ها، بررسی ان توسط متخصصان، کارگاه ذینفعان، ترکیب تحلیلهای استخراجی از مطالعات پشتیبدرک تم

 بندی،  پنل، تعیین موضوعات کلیدی، تحلیل روند، تحلیل وضع موجود سناریوهای موجود، اولویت

 قطعیتها، تعیین سطح اثر عدم رانها، استخراج سواالت راهبردی، پیشانتخاب اولویت تفسیر
 ناریوسازیاندازسازی، سچشم اندازچشم

 هاخروجی
های راهبردی، نشانک و ی راهبردی، آزمون حساسیت گزینههای راهبردی، برنامهمشارکت ذینفعان، انتخاب گزینه

 سازهاشگفتی
 ریزی پا برجاتحلیل اثر راهبردها بربودجه، تدوین راهبردها بر اساس برنامه راهبردها

 

نگاری راج الگوی یکپارچه آیندهی به منظور استخساختار یريتفس یمدلساز .6-3
 شهراصفهانراهبردی کالن

با استفاده از  (،0)در جدول استخراج شده  یهااز مؤلفه کیهر نیمنظور استخراج روابط ب به
گام با استفاده از  نیها پرداخته شد. در امؤلفه یبندتیبه اولو یساختار یریتفس یسازمدل

واقع  یابیموردارز یراهبرد ینگارندهیاز سطوح آ کیهر مؤلفه در هر گاهینظرات خبرگان جا
که  یاو به کمک پرسشنامه یساختار یخود تعامل سیبا استفاده از ماتر منظور نیا یشد. برا

داده شده و در  و ستون قرار مرحله در سطر یبوده است و فاکتورها (0)آن همانند جدول  تیکل
 سیماتر نیاند. عالئم اقرار گرفته یابیمورد ارزخبره  40و توسط  رینوع ارتباطات و به روش ز

 عبارتند از: 
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 .کندیاست و به تحقق آن کمک م اثرگذار jریبر متغ iری: متغVنماد
 .کندیاثرگذار است و به تحقق آن کمک م iریبر متغ jری: متغAنماد

 گذارند.و بر یکدیگر اثر نمی : دو متغیر با هم ارتباطی ندارندOنماد 
 گذارند.هم ارتباط دارند و بر یکدیگر اثر می و متغیر با: دXنماد 

 شود:دست آمده، به کمک روش زیر کدگذاری میهپس از آن ماتریس ب
و در  1مربوطه عدد  یقرار داشت، در خانه V( ماتریس خود تعاملی نماد i,j) یخانه اگر در

قرار  Aس خود تعاملی نماد ( ماتریi,j) یاگر درخانه دهیم.قرینه آن صفر قرار می یخانه
 دهیم.قرار می 1قرینه آن  یو در خانه 0مربوطه عدد  یداشت، در خانه

و در  1مربوطه عدد  یقرار داشت، در خانه X( ماتریس خود تعاملی نماد i,j) یخانه اگر در
 دهیم.قرار می 1قرینه آن  یخانه

و در  0مربوطه عدد  یداشت، در خانه قرار O( ماتریس خود تعاملی نماد i,j) یخانه اگر در
 دهیم.قرار می 0قرینه آن  یخانه

نگاری راهبردی نظرات های مربوط به این گام اول، در هر مرحله از فرآیند آیندهماتریس
 ،های مربوط به گام دوم. ماتریس1دهدها نشان میخبرگان را درخصوص اثر هریک از گزینه

 . 4دهدبر یکدیگر نشان می را  ریک از متغیرهاکدگذاری مربوط به اثرگذاری ه
نگاری راهبردی باید ها در هریک از مراحل آیندهبندی مؤلفهبرای سطح بندی و اولویت

ها مشخص گردد. مشترک در هر یک از ماتریس یها و مجموعهها، ورودیخروجی یمجموعه
دی که از آن تاثیرپذیرند ها باید خود بعد به همراه مواربرای استخراج مجموعه خروجی
ثیر آن تأ ها به همراه خود بعد و مجموعه مواردی که برمشخص شوند. مجموعه ورودی

اساس تعداد  و سطوح برشوند. سپس به تعیین روابط دو طرفه پرداخته گذارند مشخص میمی
 .دهدیاز مراحل را نشان م کیسطوح هر (0). جدول شودیمشخص م یعناصر خروج

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .( آورده شده استوستی)پ 14یال 11در جداول  بیبه ترت. 1

 .( آورده شده استوستی)پ 10ی ال 19از جدول  4.
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 نگاری راهبردیها در هر مرحله از فرآیند آیندهبندی هریک از مؤلفهسطح .0جدول 
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 ی مشترکمجموعه ی ورودیمجموعه ی خروجیمجموعه هامؤلفه
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 بندی محتواییچارچوب 5
و11و10و1و0و0و0و9و4و9و4و1
 10و19و14و19و14

- - 0 

 10و14و11و10و1وو09و4 گراننظرخواهی از ذینفعان و بازی 2
و14و0و0و9و9و1
 19و19

- 4 

1 

 10و0و9و10و14و19و14و0و9و4 هاها و فرصتچالش
 1و0و0و9و4و1

14و19و14و11و10
 10و

10 4 

 10و14و19و14و0و9و4 آوری اطالعات پایهجمع 1
و10و1و0و0و4و1
 10و11

10 1 

 المللیمستندات ملی و بین 3
و19و14و11و10و1و0و0و9و4و4
 19و14

 9 11و10و1و0 11و10و1و0و1

 شناسایی مگاترندها 3
و14و11و10و1و0و0و9و4و9و4
 14و19

14و11و10و1و0و1
 14و19و

و14و11و10و1و0
 14و19

9 

 بررسی راهبردهای کالن 1
و14و11و10و1و0و0و0و9و4و9
 10و14و19

و10و1و0و0و4و1
 10و14و19و14

و14و10و1و0و0
 10و14و19

0 

 مرور ادبیات 51
و14و19و11و10و1و0و0و4و9و4
 10و19

و10و1و0و0و9و9و1
 10و19و14و19و11

و19و11و10و1و9
 و14

 10و19
9 

55 

-ای مشکالت برنامهمطالعات مقایسه

 ریزی

19و19و14و11و10و1و0و0و4و9
 10و

و10و1و0و9و9و4و1
 10و19و19و14و11

 و14و11و10و1و9
 10و19و19

9 

 19و140و19و14و11و0و9و4 کنندگانتعیین مشارکت 52
و14و11و9و4و4و1
 19و14و19

و19و14و11و9و4
 19و14

9 

یل
حل

ت
 

5 

های استخراجی از مطالعات درک تم
 پشتیبان توسط متخصصان

 1و0و0و4و9
و10و0و0و9و4و4
 14و11

 4 0و4

2 
 9 0و4 14و11و0و0و9و4 1و0و0و4و9و1 کارگاه ذینفعان

 1و0و0و4 هاترکیب تحلیل 7
و11و0و0و9و4و4و1
14 

4 1 

 1و0و0و0و9و9و4و1 بررسی سناریوهای موجود 1
و10و0و9و9و4و1
 14و11

 9 0و9و9

 1و0و9و4و9و4و1 پنل 1
و0و0و9و4و9و4و1
 14و11و10

0 4 

 0 - 10 14و1و0و0و0و9و4و9و4و1 تحلیل روند 1
 0 - 11و10 1و0و0و0و9و4و9و4و1 تحلیل وضع موجود 3

سیر
تف

 

 4 - 4و9و4 0و0و4و4و1 هاانتخاب اولویت 5
 9   0و9و4و1 تعیین موضوعات کلیدی 2
 1 - 4و9 1 االت راهبردیؤاستخراج س 7
 4 4 4 4و4و1 هارانپیشتعیین  1
 4 9 9 9و4و1 قطعیتتعیین سطح اثر عدم 1

شم
چ

داز
ان

 

 4 4 4 4و1 اندازسازیچشم 5

 1 1 1 1 سناریوسازی 2

جی
رو

خ
 

5 

 1  9و4و9 9و4و9و1 مشارکت ذینفعان

 های راهبردیانتخاب گزینه 2
و19و14و11و10و0و0و9و4و4و1
 19و14

 9  9و4و4

 هانشانک 7
و19و14و11و1و0و0و0و9و4و9
 19و14

و11و1و0و0و4و1
 14و19و14

و14و11و1و0و0
14 
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 سازهاشگفتی 1
و19و14و11و10و1و0و4و9و4و1
 19و14

 9  0و4و9

1 

 1  9و9و4 9و9و4و1 ی راهبردیبرنامه

1 

 4  4و9و4 0و4و9و4و1 های راهبردیآزمون حساسیت گزینه

رد
اهب

ر
 

5 

 1 9 9و1 9 تحلیل اثر راهبردها بر بودجه

2 

ریزی تدوین راهبردها بر اساس برنامه
 پابرجا

 4 4 4و1 4

 
، ضمن ترسیم مدل نهائی باید به (0)در این مرحله با توجه به سطوح مشخص شده در جدول 

صورت که  ورودی گام بعدی خواهد بود. به این ،مرحله در هر 1این نکته دقت کرد که سطح 
آوری نگاری راهبردی، تعیین ورودی است و سطح اول در آن جمعگام اول در فرآیند آینده

یعنی تحلیل روند  ،تحلیل یتواند به عنوان ورودی آخرین سطح در مرحلهاطالعات است که می
 در هر گام به همین صورت مد نظر قرار داده شود. با این بایددر نظرگرفته شود و این موضوع 

دهد. نگاری راهبردی در شهر اصفهان را نشان میطراحی الگوی یکپارچه آینده 4منطق شکل 
دست فرا در گام اول )ورودی( ضمن تعریف فرآیند کار، به بررسی راهبردهای کالن که از اسناد

  شود.شود پرداخته میتعریف می
ای مشکالت طالعات مقایسهبین المللی، مرور ادبیات، م ت ملی وادر گام بعد با بررسی مستند

های این شهر ها و فرصتثر بر شهر اصفهان به بررسی چالشو مگاترندهای مؤریزی برنامه
نگاری نگاری مورد نظر آیندهکه یکی از رویکردهای آیندهشود. با توجه به اینپرداخته می

یکی از ، نکنندگان و استخراج نظر ذینفعان و بازیگراپس تعیین مشارکت ،مشارکتی است
 یهای توسعهبود. بازیگران و ذینفعان در دستیابی به برخی از استراتژی های اصلی خواهدگام

زیرا در این صورت ذینفعان اجرای آن را منجر به رونق  ؛شهری برای آینده نقش اساسی دارند
به  (.Parlakyildiz and Guzel, 2020) کتندمنافع خود دانسته و سرعت اجرا را بیشتر می

آوری اطالعات پایه و تحلیل روند و وضع موجود االت راهبردی، به جمعؤمنظور رسیدن به س
شود و سناریوهای موجود به همراه سایر اطالعات، ابتدا در پنل خبرگان و با کنترل پرداخته می

ترکیب  سازی و تبیین شده و نهایتاًها یکپارچهگیرد و تمدر کارگاه ذینفعان مورد بررسی قرار می
 شوند. می

بندی شده و نقاط تمرکز یا موضوعات کلیدی استخراج ها اولویتاین تم ،تفسیر یدر مرحله
اساس این موضوعات بررسی و  ها برها و عدم قطعیترانشده و در این مرحله اثر پیش

و سازی استخراج اندازچشم یشود. سناریوهای ممکن در مرحلهاالت راهبردی استخراج میؤس
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اساس سناریوها و  آید. بردست میهانداز براهبردی و تقویت آن چشمی برای ورود به برنامه
-های راهبردی و در نظرگرفتن آنهای راهبردی ضمن انتخاب گزینهاندازها براساس جهتچشم

سازها، به منظور انطباق آن با واقعیت، آزمون حساسیت ها و شگفتیکنار نشانک ها در
نگاری راهبردی تحقق یابد و شود تا در این مرحله رویکرد آیندهمیراهبردی انجام  هایگزینه

دست خواهد آمد. های پابرجا منطبق بر واقعیت ببرنامه نهایتاً راهبردهای پابرجا استخراج شده و
باشد که در گام  زیرا منابع اولین رکن اجرای کار است و باید برنامه با بودجه رابطه داشته

  هبرد انجام خواهد شد.را
در سطح  یامدیپ یهاشاخص کندیم شنهادی، پ(McBride et al., 2020)و همکاران  دیبرمک

بودجه دارد، برنامه و  یهاکه با شاخص یشود تا با ارتباط نیمرحله تدو نیدر ا دیبا زیجامعه ن
الگو با  نیا یکپارچگیتوجه کرد که  دی. باردیقرار گ یابیمراحل اجرا مورد ارز یراهبردها در ط

. است شده انجام گامبهمختلف گام یکردهایرو قیو تلف یریتفس یساختار یسازاز مدل استفاده
چالش و  نییساختارمند، تع یشهروندان به صورت یهاخواسته ییبا شناسا یورود بخش در

 کردیتفکر و احساسات شهروندان در زمان حال با استفاده از رو قت،یها در حقفرصت
 . شودی( استخراج میی)پساساختارگرا یبحران یپژوهندهیآ

 ریناپذییجدا یکالن به عنوان بخش یهااستیس کرد،یرو نیمرحله در ا نیدر هم گرید یازسو
 یموارد به عنوان ورود نی. اردیگیمدنظر قرار م یشناسندهیآ کردیهمان رو ای یبه عنوان ورود

ها و پنل و درک کارگاه قیاز طر نفعانیذ یهاخواسته یسازکپارچهیبا  ینگارندهیآ یدر مرحله
 ،یبا استخراج سؤاالت راهبرد تاًی. نهاشودیمرحله انجام م نیحاصل از ا یاستخراج یهاتم
که منجر به  زندیرقم م یباور ذهن رییتغ ای یریگمیتصم یواقع ندیفرآ کی یراهبرد ینگارندهیآ

 یزیربه برنامه دنیتا رس شدیآگاهانه م یهاو انتخاب یراهبرد یرهایگاستخراج جهت
در شهر اصفهان را  یراهبرد ینگارندهیآ یکپارچهی ی( الگو4شود. شکل ) ریپذامکان یراهبرد

 .دهدیم شینما
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 نگاری راهبردی شهر اصفهان. الگوی یکپارچه آینده4شکل 
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 گيرینتيجه -7

اصلی مد نظر  ینکته ا صورت گرفته است، چهارهایی که در گذشته برای شهرهدر پژوهش
گیرد، دوم  گذاری مورد استفاده قرارنگاری راهبردی باید در سیاستکه آیندهبوده است: اول این

که فرآیند پژوه مهارت کافی داشته باشد، سوم اینها، آیندکه باید در استفاده از روشاین
 که لزوماً آخر این یراهبردی شود و نکتهی یت برنامهتواند منجر به تقونگاری راهبردی میآینده

ثر باشد. با همین راهبردی مؤریزی تواند برای برنامهنگاری راهبردی نمیهای آیندههمه روش
هایی که در ضعفریزی راهبردی در شهر اصفهان و نقطهبرنامه یتوجه به سابقه رویکرد و با

های نامتناسب با این شهر، گیریدید بلندمدت و تصمیمها وجود داشت و به سبب عدم وجود آن
حال حاضر  نماید. همچنین مشکالتی که درنگاری راهبردی ضروری میوجود الگوی آینده

کمبود منابع و  هاسالی، ریزگردها آلودگی هوا، خشکترین آنمهم کهگیر این شهر است دامن
هاست، به شدت صنایع کرونا یکی از آن های جهانی، که بیماریمالی است و از طرفی چالش

ثر کرده است، همه گویای این شهر اصفهان را از حیث گردشگری متأدستی و رونق اقتصادی 
مطلب است که این شهر باید از حیث راهبردی دارای نقشه راه باشد. وجود چارچوب 

ین شهر شده نگاری راهبردی در شهر اصفهان با توجه به مشکالت اخیری که متوجه اآینده
ها ضمن روشن شدن چراغ راه آینده برای سازی آنتواند چراغ راهی باشد تا با پیادهاست، می

اصفهان که  شهر گیرهای آنی و نادرست برای آن جلوگیری شود.این شهر استراتژیک، از تصمیم
ن باید به عنوا ،خالق یونسکو است و مورد توجه جهان است یکی از اعضای مجموعه شهرهای

پذیر نیست. نگاری راهبردی امکانپذیر در نظرگرفته شود و این بدون الگوی آیندهشهری رقابت
 راهبردی صورت نگرفته است و الگوینگاری نظر به این موضوع که در این شهر تاکنون آینده

تواند همچون فانوسی مسیر این میپیشنهادی خاصی برای این موضوع وجود ندارد، این مدل 
که وجه تمایز این الگو با سایر انواع نگاری روشن سازد. ضمن اینبرای انجام آینده کار را

پژوهی الگوها، وجود یکپارچگی است که در سراسر الگو با ترکیب رویکردهای مختلف آینده
نگاری راهبردی در جریان دارد. در این پژوهش ضمن بررسی ادبیات تحقیق، کاربردهای آینده

های مدل به همراه ها شناسایی شد. مؤلفهگرفت و الگوهای مختلف آن ابی قرارشهرها مورد ارزی
توجه به کلیت الگوها،  الزامات و فرضیات الزم جهت اجرای مدل مورد بررسی قرار گرفتند. با

هر مرحله مشخص  ها درفرایند وروس به عنوان اساس و پایه قرار گرفت و مجموعه مؤلفه
ای صورت گرفت، به منظور ک فرآیند فراترکیب و با مطالعات کتابخانهگردید. این گام که به کم

سازی آن در شهر اصفهان در طی پرسشنامه دلفی در سه دور نسبت به افزودن ارزیابی و بومی
به  ،یید برای شهر اصفهان بودهای باقیمانده که مورد تأها اقدام شد. سپس مؤلفهیا کاستن مؤلفه
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ها در هر و اولویت هریک از مؤلفه شدری ساختاری، ارزیابی سازی تفسیکمک روش مدل
 . این روش که با بررسی اثرقرار گرفتنگاری راهبردی مورد بررسی آینده سطح از فرآیند
اساس وضعیت شهر، هدف، افق زمانی و  ها بر یکدیگر به دست آمده است، برهریک از مؤلفه

نظر کرد. در این مدل سطح نهائی هر  صرف نی آهاتوان از برخی قسمتساختار اجرایی، می
هایی که از این خروجی گیرد و باگام از مدل به عنوان ورودی در گام بعد مورد استفاده قرار می

پابرجا را  یو مسیر رسیدن به برنامه شودریزی راهبردی تقویت میشود، برنامهالگو حاصل می
 کند. نیز مشخص می

االت راهبردی، بررسی مبانی نظری و ؤورودی ، تعیین س یمرحلهها در در این الگو مؤلفه
مربوط به  اولیهی حقیقت، در این مرحله ابتدا ایده بندی محتوایی تعیین شد. درچارچوب
شود و پس از مراجعه به مبانی نظری و استخراج سؤاالت بندی محتوایی ارائه میچارچوب
بنابراین، خروجی مورد انتظار در  .شودائی میبندی محتوایی تکمیل و نهچارچوب ،راهبردی

این مرحله، چارچوبی محتوایی است تا بر اساس آن ابعاد کار )افق مکانی، زمانی و مواردی از 
االتی که نیاز به بررسی با بعد بلندمدت دارند مشخص ؤاین قبیل( مشخص باشد. همچنین باید س

  شوند.می
گذشته و حال، پویش محیطی، تعیین ذینفعان و های تحلیل، بررسی سیاست یدر مرحله

های این ترین مؤلفهران تغییرات، اصلیها و تعیین نیروهای پیشبازیگران و ارتقاء فعالیت آن
قبل، به  یاالت استخراج شده از مرحلهؤتوجه به س اند. در این مرحله، بامرحله شناخته شده

که مطالعات به کمک وز درک شود، ضمن اینشود تا نتایج امرها پرداخته میبررسی سیاست
 ذینفعان نیز به عنوان عنصر اثرگذار در. شودها مشخص میرانپویش محیطی تکمیل و پیش

ها، رانبنابراین ذینفعان و بازیگران، پیش .شودمراحل بعدی در این قسمت تعیین می
 یو اقدامات برنامه هاها که به طور خاص در تعیین وضعیت پروژهسازها و نشانکشگفتی

  های مورد انتظار در این مرحله هستند.از خروجیعملیاتی مؤثرند، 
تواند شامل تعیین خروجی که بسیار به اهداف پروژه وابسته است می یهای مرحلهمؤلفه
های ها، مدیریت ذینفعان آینده، ارزیابی گزینهسازها، نشانکهای راهبردی، شگفتیجهت

عملیاتی باشد. با توجه به هدف این پروژه در شهرداری اصفهان که تقویت ی مهراهبردی و برنا
اند. در این مرحله به ها با تمرکز بر این هدف تعیین شدهخروجی یی راهبردی است، کلیهبرنامه

 شود و با در نظرهای راهبردی تعیین میجهت ،راهبردیی منظور برقراری ارتباط با برنامه
های آتی مورد ارزیابی قرار اقدامات و پروژه ،هاسازها بر آن و نشانکشگفتی گرفتن اثر

ها راهبردی و برنامهی هاهمچنین ذینفعان آینده نیز با توجه به اثری که بر جهت. گیردمی
ه الزم ب. شودعملیاتی ساخته می یدر این مرحله برنامه. شودمشخص می ،تواند داشته باشدمی
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 .مورد ارزیابی قرار گیرد تونل باد سازها وبا شگفتی تواندی راهبردی میهاذکر است جهت
های اصلی و مورد انتظار این عملیاتی و ذینفعان آینده، خروجی یهای راهبردی، برنامهجهت

راهبرد  یکنند. در نهایت، مرحلهراهبردی کامل را تعیین می یمرحله هستند که ابعاد یک برنامه
ها و راهبرد است که با توجه به مشخص شدن اقدامات و پروژه راهبرد و آزمونشامل تدوین 

راهبردها و  .تواند مورد ارزیابی مجدد قرار گیردهای راهبردی، راهبردها تنظیم و میجهت
با این تفاوت  ،شودهای اصلی هستند که در این مرحله حاصل میخروجی ،راهبردی یبرنامه

  نگاری تقویت شده است.حاصل از این مرحله با استفاده از رویکرد آیندهراهبردی  یکه برنامه
تفسیر شامل روندپژوهی، مدیریت ذینفعان و بازیگران، کارگاه ذینفعان و تحلیل گپ،  یمرحله
دهی سناریو است. در این ها، تعیین موضوعات کلیدی و منطقها و فرصتبندی، چالشاولویت

االت به همراه خروجی روندپژوهی که شامل ؤها و ساه سیاستها به همررانمرحله پیش
آیند، به کارگاه روندهایی است که قطع شده یا ادامه دارند یا روندهایی که در آینده پدید می

شود و های اصلی مشخص میها، اولویتها و فرصتشود و در کنار چالشذینفعان برده می
بنابراین،  .شودیر ابعاد کار برای ادامه راه تعیین میموضوعات کلیدی تعیین و هدف و افق و سا

ترین خروجی این مرحله موضوعات کلیدی است که باید در مراحل بعدی به صورت مهم
 ها مشخص شوند. ابعاد آن ،متمرکز

پژوهی در ابعاد مدل این، رویکرد یکپارچگی با تلفیق رویکردهای مختلف آینده عالوه بر
شود شناسی شروع میورودی با استفاده از رویکرد آینده ی. مرحلهواضح و مشخص شده است

نگاری بحرانی و مشارکتی رخ شناسی به آیندهتحلیل حرکتی از سمت آینده یو در مرحله
رویکرد  ،تفسیر رویکرد بحرانی و مشارکتی تلفیق و در خروجی و راهبرد یدهد و در مرحلهمی

شود. همچنین، پیشنهاد محقق می ،در باور ذهنی است راهبردی که با هدف ایجاد یک تغییر
ی ، در ارکان برنامه(Strategic Portfolio) راهبردی ها و اقداماتسبد طرحشود با تعریف می

نگاری برنامه با مراحل آینده ئیهای جزبا پویا گرفتن راهبرد، نه تنها ارتباط قسمت و راهبردی
 خورد.عطف نیز رقم میای منشود، بلکه برنامهمیبیشتر 

 بر و که شهر اصفهان نسبتی موافق با سطح ملی داردتوجه به این رسد بانظر میبه بنابراین، 
برای این شهر مفید  تواندمیکه این این الگو عالوه بر ،نگاری راهبردیاساس هدف انجام آینده

 هرها نیز قابل استفاده باشد.در سایر ش ،راهبردی این شهر شودی باشد و منجر به تقویت برنامه
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