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 چکیده

از این رویکردها  کیچیهای رویکردهای مختلفی را از سر گذرانده است اما ریزی منطقهاز دوران پیش از انقالب تاکنون برنامه

ریزی توان پاسخگویی به شرایط درحال تغییر منطقه را نداشته و در صورت نیاز غیر منعطف هستند. از طرف دیگر این نوع برنامه

واقعیت این است که مجموعه  شده است. ا به تمرکززدایی کمک نکرده بلکه موجب تمرکزگرایی بیشتر در منطقهتنهاغلب نه

ها و قطبی شدن فضایی و نابرابری ای نشدند و به تشدیداز انقالب، موفق به ایجاد تعادل منطقه و بعد های عمرانی قبلبرنامه

ای و تا حدی گذاری منطقهسیاست گاه وجود نداشته و بیشترچهیبسا ای چهقهریزی منطبرنامهدر این گذار بخشی دامن زدند. 

ریزی در شرایط در حال تغییر در شهرها و دید محدود در حقیقت این نوع تفکر برنامه .های ملی بوده استای کردن برنامهمنطقه

پذیر با توجه ریزی کاربردی و انعطافنیاز به برنامه رونیازاباشد. گاه پاسخگوی وضعیت و برقراری تعادل در سطح منطقه نمیهیچ

ریزی سناریویی برای با عنوان برنامه 3791به شرایط جهان درحال تغییر امری اساسی است. در این راستا رویکردی نوین در سال 

ی هاروشاست که بر نقاط قوت ای ریزی راهبردی و منطقهجهان درحال تغییر ارائه شد. این رویکرد مبتنی بر سناریو برای برنامه

-است. هدف از این پژوهش بررسی نقش برنامه جادشدهیاغلبه بر نقاط ضعف خود  زمانهم طوربهی سناریویی سنتی و زیربرنامه

ار ی قرموردبررسفلور آفریقا ای شهر مونتای است. در این راستا چهار سناریو منطقهریزی منطقهریزی سناریویی در فرآیند برنامه

بالقوه  طوربهی سناریویی زیربرنامهدهد اگرچه گرفت و پیامدهای هریک بررسی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می

وجود دارد، در آن نیز هست.  هامدلیا  هایزیربرنامه، اما خطر اشتباهات و خطاهایی که در سایر رسدیمبه نظر  کنندهیراض

طیف وسیعی از عدم  تواندیمت زیاد حال و تخمین فراتر از توانایی ما برای کنترل آینده، عوامل مختلفی مانند، اهمی حالنیباا

 را کاهش دهد. موردتوجهی هاتیقطع

 
 فلورریزی سناریویی، مونتبرنامه ریزی راهبردی،ای، برنامهریزی منطقهواژگان کلیدی: برنامه
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 مقدمه .1

از این  کیچیهای رویکردهای مختلفی را از سر گذرانده است اما منطقه ریزیاز دوران پیش از انقالب تاکنون برنامه

تغییر منطقه را نداشته و در صورت نیاز غیر منعطف هستند. از طرف دیگر این نوع  حال دررویکردها توان پاسخگویی به شرایط 

 دهدینشان م هایبررسشده است.  ر منطقهتنها به تمرکززدایی کمک نکرده بلکه موجب تمرکزگرایی بیشتر دریزی اغلب نهبرنامه

 یااقتصادی استقبال گسترده یزیرکه در اوایل قرن بیستم کشورهای مختلف جهان برای حل مسائل و مشکالت خود از برنامه

 یزیرمهاز اواخر قرن بیستم اغلب کشورها، سازوکار برنا امااند؛ اند و برخی عملکرد مثبت و برخی عملکرد ناموفق داشتهکرده

خود، به فکر  یایران نیز ازجمله اولین کشورهایی بود که برای رسیدن به اهداف توسعه. ااندمتمرکز اقتصادی را رها کرده

باوجود برخورداری از منابع عظیم طبیعی، اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و  رسدیافتاد؛ اما به نظر مای منطقه یزیربرنامه

های عمرانی اول . از گذشته تاکنون از زمان برنامهعملکرد موفقی نداشته است شدهیینتع یشه اهداف از پب یدناقتصادی، دررس

تنها موجب تمرکزگرایی در شهرها نشد بلکه موجب های رشد بود اما این امر نهید بر قطبتأکتا پنجم قبل از انقالب توجه و 

پنجم عمرانی مهندسان مشاور  ت و نیروی انسانی شد. از اوایل برنامهیسات و تجهیزاتأستمرکزگرایی بیشتر منابع، خدمات، 

این موضوع بسیاری از کارشناسان ای برای ایران اقدام نموده اما این طرح نیز موفق نشد. ریزی منطقهستیران به تهیه برنامه

جامع، چندان موفق  یزیردر قالب برنامهمتمرکز اقتصادی  یزیرتوسعه اقتصادی را بر این باور رهنمون کرده که تجربه برنامه

اند، در دو دهه آغازین، تحرک و رشد را تجربه کرده پوزتیویستی یزیردر بسیاری از کشورها که برنامه یطورکلنبوده است؛ به

بعد، کشورها اقتصادی همراه با گرفتاری در دایره شوم فقر بوده، در دهه سوم موفق به ایجاد رشد سریع شده و از دهه چهارم به 

در اطراف  نشینییهازجمله توسعه نامتوازن، مهاجرت از مناطق پیرامون به سمت مرکز رشد، حاش یدهدر مشکالت خود آفر

نیاز  رونیازا (.3197)صرافی،  اندرشد نزولی و رکود اقتصادی گرفتارشده یتا  و نها زیستیطشهرها، ازدحام، آلودگی و تخریب مح

 تغییر امری اساسی است. حال درپذیر با توجه به شرایط جهان دی و انعطافریزی کاربربه برنامه

Royal Dutch Shellی سناریویی برای اولین بار در زیربرنامهدر این راستا 
ی که زیربرنامهیک تکنیک در  عنوانبه 1

 3791در بحران نفت سال  مثالعنوانبهی بود معرفی شد. روش جدید به شرکت کمک کرد تا نیبشیپجایگزین ابزارهای سنتی 

ریزی امروزه اساس بیشتر نشان دهد. این نوع برنامه العملعکستر نسبت به رقبای خود ی زودتر و البته موفقتوجهقابل طوربه

یجاد منطقه به ا طیشرادهد تا در این راستا بتوان عالوه بر بهبود تشکیل می افتهیتوسعهای را در کشورهای های منطقهبرنامه

 ای متعادل کمک نمود.منطقه

ی سناریویی روشی برای توسعه و تفکر از طریق حاالت ممکن در آینده بر اساس سناریوهای مختلف است. هدف زیربرنامه

تر برای غلبه بر تعصبات ادراکی مدیران است و بر دقیق نیست بلکه توسعه راهبردهای مناسب طوربهی آینده نیبشیپاین روش، 

ی سناریویی، زیربرنامهبنابراین ایده اصلی  ؛ی هستندرقطعیغض استوار است که تحوالت آینده تا حد زیادی نامطمئن و این فر

ی است. در طی چهل سال گذشته، چندین چندبعدی و تفسیر آن در تفکر رقطعیغوادار کردن مدیران به آگاهی از این امور 

، اما یک اندمتفاوتاین رویکردها در جزئیات با یکدیگر  اگرچه. اندافتهیسترشگی سناریویی زیربرنامهرویکرد مختلف بر اساس 

ی که بسیاری از رویکردها دارا هستند را زیربرنامهی بین رویکردهای سناریویی مختلف مراحل مسلم این نوع اسهیمقاتحلیل 

بخشی از یک رویکرد تلقی  عنوانبه تواندیمکه  بوده یندیمختلف فرآ مرحله شش ییشناسا به قادر ما درمجموع،. کندیمآشکار 

، با وجودنیباای سناریویی است. زیربرنامهی مبتنی بر کردهایروی مختلف در همه هایبندطبقهگردد. این شش مرحله دارای 

 (.Wulf et al, 2010: 8-9توجه به اهداف و محتوا در بیشتر رویکردها، مشابه هستند. )

                                                             
 .دهدیمو گاز که در هلند قرار داشته و با انگلیس نیز مبادالت نفتی و گازی صورت  کارخانه نفت -3 



  

 در ایرانای ریزی منطقهبرنامه .2

 کار آمدن رضاشاه، تاکنون یریزی، یعنی اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی بارواز زمان پیدایش تفکر برنامه

 ی عمرانی کشوراهاین نکته مهم که در طول برنامه .ای در کشور همواره مطرح بوده استریزی و توسعه منطقهبرنامه

کرده است.  را بدون تحول و تکامل مثبت سپری یبیمسیر پرفرازونش قرنمیزمان نزدیک به نقابل نقد و بررسی است، در مدت

مقتضیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتبا  دچار تحول و تغییر شده و  ریای تحت تأثریزی منطقهدرواقع موضوع برنامه

گذاری در برای تمرکز سرمایه عنوان ابزاریبه، گاه افتهینگذاری در مناطق توسعهعنوان ابزاری برای سرمایهدر این میان گاه به

ها ای و مانند اینریزی جامع منطقهصورت برنامههای بخشی و زمانی هم بهای کردن برنامهمناطق مستعد، زمانی برای منطقه

شور ـ چه در دوران ایران ریشه در موانع ساختاری ک ای درریزی منطقهمورداستفاده بوده است. نوسان در مفهوم و کارکرد برنامه

ریزی از باال به پایین، تسلط رویه برنامه . ساختار تمرکزگرایی روزافزون و(Richardson, 2006) قبل و چه بعد از انقالب ـ دارد

ریزی و ای، عدم اعتقاد به برنامهریزی منطقهها، ابهام در جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی برنامهریزیرویکرد بخشی در برنامه

منظور جلب مشارکت کشور، نبود بسترهای الزم و مطلوب به پذیری در سطوح مختلف مدیریتریزی و برنامهفقدان فرهنگ برنامه

الدینی و )سیف ای در ایران بوده استریزی منطقهها ازجمله موانع اساسی درراه تکامل برنامهمردم و بخش خصوصی و نظایر این

 (.31-38: 3137 خواهپناهنده

 ای قبل از انقالب اسالمیریزی منطقهرنامهب

 با اهدافی با  یزمان با شروع آن در فرانسه و بعد از جنگ دوم جهانی و تقرهم با یای در ایران تقرریزی منطقهتوجه به برنامه

است  3131 اقتصاد در سال یعال یشورا سیگردد و نخستین گام در این خصوص تأسمشابه اهداف اولیه کشور مذکور آغاز می

توان گفت که فکر می (.327: 3133مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی، به نقل از  38: 3137، خواهالدینی و پناهندهسیف)

، سازمان برنامه در کشور سیتأسبا  زمانهم ، یعنی شروع اولین برنامه عمرانی3129ای در کشور ما از سال ریزی منطقهبرنامه

در مفهوم و کارکرد دچار تحول شد تا اینکه در برنامه پنجم عمرانی قبل از  جیتدرای عمرانی بعدی بههو طی برنامه مطرح شد

انقالب در شکل طرح جامع سرزمین یا آمایش سرزمین و پس از انقالب نیز در برنامه اول توسعه تحت عنوان سازماندهی فضایی 

 :Fouladi, 1996) تری پی گرفته شدوم و سوم توسعه، به شکل جامعهای دو توزیع جغرافیایی جمعیت مطرح گردید و در برنامه

142) 

 ای نشدند و به تشدیدهای عمرانی قبل از انقالب، موفق به ایجاد تعادل منطقهواقعیت این است که مجموعه برنامه

گذاری سیاست نداشته و بیشتر گاه وجودچهیبسا ای چهریزی منطقهها و قطبی شدن فضایی و بخشی دامن زدند. برنامهنابرابری

 (.97، 3199های ملی بوده است )صرافی، ای کردن برنامهای و تا حدی منطقهمنطقه

ای در ایران پیش از انقالب اسالمی: نهادها و رویکردهای کلیدی مدیریت و توسعه منطقه1جدول شماره   

 رویکردها نهادها

دولت از طریق شورای عالی اقتصادی، 

وری ، دفتر بهرهوبودجهامهبرنسازمان 

سرزمین وزارت اقتصاد، مرکز مطالعات 

ریزی آمایش سرزمین، وزارت و برنامه

کشور، مشاوران داخلی، سازمان عمران 

ریزی استان، ای، کمیته برنامهمنطقه

-دفاتر فنی استانداری، شورای برنامه

ای، تمرکززدایی در عین حفظ قدرت و مدیریت مرکزی، اعمال سیاست و قدرت از طریق ساختار منطقه

ریزی ی، تالش به سمت برنامهمشارکت ریغسازی و تجهیز مناطق در عین مدیریت و کنترل ظرفیت

های دولتی، ای برای اجرای سیاستهای توسعه )هرگز محقق نشد(، نهادسازی منطقهمشارکتی در برنامه

های رشد در توسعه، و قطب رشد برهای کنترل دولتی، تمرکز انای در عین ارتقای تونهادسازی منطقه

ای در مدیریت های منطقهها و تالش برای رفع نابرابریها و رشد بخشسازی مناطق مستعد بخشصنعتی

ساالری متمرکز و عدم مشارکت مردم، مهندسی اجتماعی مردمی، رجحان رشد اقتصادی مناطق، دیوان

-ای، اتکا به درآمدهای نفتی، اندیشهاسی ناکارآمد و حجیم، ضعف نهادهای منطقهبر توسعه عادالنه بروکر



  

 ورزی بر برنامه و نظریات کشورهای خارجی ریزی و توسعه استان

38: 3178ماخذ: زیاری و محمدی،   

ها از انقالب وجود داشت. یکی از چالش از شیپای ریزی منطقهدر این میان در حقیقت دو چالش اساسی در زمینه برنامه

غالب بوده است که بر روی تفکر کارشناسی و تخصصی قدرت تمرکز را دیکته  " ییتمرکزگرا"ریزی تا اجرا؛ ساختار رحزمان ط

ریزی از پایین به باالست. اصطالحی که بسیار در دو دهه کند. مورد بعدی که اهمیت زیادی دارد، مشارکت مردمی و برنامهمی

است که از مبانی توسعه  " یمدارحکومت"کززدایی و کاهش قدرت دولت مسئله شود مبنی بر تمرمی دیتأکاخیر بر روی آن 

 .(37: 3133عملی نخواهد شد )شیخی،  برنامه گاهچیهپایدار است و بدون مشارکت مردمی 

 

ای پیش از انقالب: ساختار عمومی و دولتی مدیریت توسعه منطقه1تصویر شماره   

 
 ماخذ: همان

 س از انقالب اسالمیای پریزی منطقهبرنامه

 های انقالب در ابتدای سالطرح یعال یریزی بلندمدت پس از انقالب به تشکیل شورااولین اقدام برای تدوین برنامه

اقتصادی،  هایارائه کرد و در فصل سوم آن به توزیع فضایی فعالیت 3187که گزارش نهایی خود را در سال  گرددبرمی 3183

فضای ملی مطرح  های پیشنهادی با توجه به مناطق مختلف درش سرزمین( اختصاص داشت و سیاستاجتماعی و کالبدی )آمای

دو  یکیای درقهبرنامه منط در این دوران نخستین (.33 :3199ای گذشته بود )صرافی، های بخشی ـ بودجهشد که برتر از دیدگاه

وبودجه، برای بررسی امکانات توسعه سوی سازمان برنامهشده از  وسیله گروهی از کارشناسان بسیجبه 3111سال نخست دهه 

در سال  (.813: 3138، ، به نقل از توفیق33: 3137خواه، الدینی و پناهندهسیف) حوزه آبخیز غرب هامون جازموریان تهیه شد

کشور در برنامه  صورت طرح پایه آمایش و تهیه تصویر فضاییمطرح شد و نتیجه آن به اندیشه آمایش سرزمین مجددا  3113

 (.291: 3191، وحیدی) منجر شد 3112تجلی کرد که به تهیه طرح پایه آمایش در سال  سالهستیب

 3118مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی ایران را شروع کرد و در سال  3112ای از سال ریزی منطقهدفتر برنامه

ملی و  مشیهای آمایش استانی پرداخته است و بعدها خطه طرحتهی ها و مقدماتبه تدوین چارچوب نظری توسعه استان

برای یکایک  جیتدرای را از دیدگاه آمایش در برنامه دوم توسعه کشور مطرح ساخت. چندی بعد طرح جامع استانی بهمنطقه

 (.38 :3199)صرافی،  ها تهیه شدوبودجه استانوسیله سازمان برنامههای کشور بهاستان

1931ای پس از انقالب تا سال : نهادهای و رویکردهای غالب مدیریت توسعه منطقه2 جدول شماره  

رگذاریتأثنهادهای دخیل و  ایمسائل مدیریت منطقه رویکردهای پس از انقالب اسالمی   

مجلس شورای اسالمی، نهاد مقام 

معظم رهبری، مجمع تشخیص 

ای، رویکرد آمایشی و ریزی منطقهتوقف برنامه

جهادی و سازندگی، رویکرد عدالت  اقدامات

ریزی راهبردی یکپارچه برای مدیریت و نبود ساختار و برنامه

توسعه سویه دولت در مدیریت ای، نقش یکتوسعه منطقه



  

مصلحت نظام، سازمان مدیریت و 

ریزی برنامه ریزی کشور، دفتربرنامه

ای، شورای ملی آمایش منطقه

سرزمین، شورای عالی معماری و 

ریزی شهرسازی ایران، شورای برنامه

 و راهو توسعه استان، وزارت 

شهرسازی، وزارت کشور، کشاورزی، 

ها، ، دفاتر فنی استانداریستیزطیمح

مشاوران بخش خصوصی، دفتر 

، ستیزطیمحآمایش و توسعه پایدار 

ای، ر آمایش و توسعه منطقهدفتر امو

معاونت شهرسازی و معماری و دفتر 

های کالبدی ملی وزارت راه و طرح

 شهرسازی

زدایی، رویکرد اقتصاد و اجتماعی و محرومیت

جامعه اسالمی، رویکرد تمرکززدایی، 

های ای همراه با کمکدهای سلیقهرویکر

ای، نبود رویکرد مشخص مستقیم مالی و یارانه

و اعمال سالیق فردی، تداوم و احیای رویکرد 

ای و آمایشی، رویکرد اقتصاد مقاومتی و منطقه

سیاست ریاضت اقتصادی، تداوم رویکرد 

گیری تفکرات ریزی جامع خردگرا، شکلبرنامه

بردی در مجامع ریزی و مدیریت راهبرنامه

ای، بازگشت به دوران اصالحات علمی و حرفه

، تالش برای احیای نظام 3172از سال 

مدیریت توسعه، اقتصاد مقاومتی و سیاست 

 ایخروج تورم در سطح ملی و منطقه

ای، تداوم ای، نبود مشارکت محلی در مدیریت منطقهمنطقه

ای، نبود های منطقهگذاریتسلط دیدگاه بخشی بر سیاست

ای، پیوند نهادی مناسب بین سطوح مدیریت ملی و منطقه

ای، نارسایی ساختاری، ی منطقهتیریمدنبود نهاد مناسب 

مال ناهماهنگی عمودی و افقی تعدد و مراکز تصمیم، اع

ای، ضعف مشارکت مردم، قدرت در مدیریت توسعه منطقه

و سایر عناصر در مدیریت  نهادمردمهای نفعان، سازمانذی

ای، نبود ساختار مناسب مدیریتی، بالتکلیفی مدیریت منطقه

تعدد نهادهای قدرت، تصمیم  حالنیدرعای و توسعه منطقه

بدون ای و گزینشی و های سلیقهو اجرا، اعمال سیاست

ای، تمرکز شدید و اعمال برنامه در مدیریت توسعه منطقه

ای، نقش ضعیف و قدرت سیاسی در مدیریت توسعه منطقه

زدگی نمایندگان مجلس در قبال مدیریت توسعه سیاست

ای و فراموشی عمل به تعهدات در قبال مردم و منطقه

 هامناطقی که آن

37: 3178ماخذ: زیاری و محمدی،   

های آرمان ها همسو باهای بعد از انقالب گویای این نکته است که اگرچه این برنامهمیزان موفقیت برنامه بررسی کلی

یابند؛ و مسائل و  دست مطلوب و مناسبی بدین امر اند اما درواقع نتوانستند تا حدانقالب اسالمی سیر محتوایی مثبت داشته

 (.Fouladi, 1996: 144) د باقی استای همچنان به قوت خوموانع توسعه متعادل منطقه

ای پس از انقالب: ساختار مدیریت منطقه2تصویر شماره   

 

73: 3178ماخذ: زیاری و محمدی،   

 ای در ایرانموانع و مسائل توسعه منطقه

 های علل ناکامی آن در برقراری ای در ایران طی پنجاه سال گذشته و ریشهریزی منطقهمروری بر روند برنامه

در قبل  ریزی کشور ـ چههای نظام برنامهویژگی موانع و مسائلی است که در درجه اول به هدهندای، نشانادل و توسعه منطقهتع



  

تنها سبب توسعه گردد. ساختار تمرکزگرای سیاسی ـ اداری و در پی آن تمرکز اقتصادی و اجتماعی، نهو چه بعد از انقالب ـ برمی

ها و تنگناهای مناطق را شده )توسعه مرکز و عقب ماندن حاشیه( بلکه ناهمگونی نوع توسعه با مزیت ای در کشورنامتعادل منطقه

نگری، فقدان بسترهای قانونی جامع، حداقل مشارکت مقامات محلی و مردم در تدوین و اجرای نیز در پی داشته است. بخشی

ها و اطالعات از مناطق، نفتی، نقصان منابع داده به درآمدهای ریزی در سطوح مدیریتی، وابستگیها، ضعف فرهنگ برنامهبرنامه

شوند. ای در ایران محسوب میدیگر موانع توسعه منطقه ای و کمبود نیروی متخصص، ازجملههای توسعه منطقهضعف برنامه

تاری که ارتقای قدرت ریزی است؛ ساخنظام و ساختار برنامه ای در کشور مستلزم تغییرحذف یا تعدیل موانع توسعه منطقه

 خود در پی داشته باشد هتعیین سرنوشت و وضعیت حال و آیند منظورای، بهعد منطقهگیری مردم و نمایندگان را در بُتصمیم

 (.79: 3137خواه، الدینی و پناهندهسیف)

 

 ریزی سناریوییبرنامه .9

و در آینده  شوندیمده و تصمیماتی که امروز گرفته برای کنار هم قرار دادن تصورات مردم از آین سناریوها ابزاری هستند

معین است که با شرایط فعلی از  زمانکیا درکی از آینده در ی قبولقابلیک دیدگاه  رندهیدربرگ. یک سناریو کنندیمنقش بازی 

 فیتوص ندهیآ به حال از راه نقشه کیعنوان به تواندیم ویسناری از حوادث قطعی داخلی در ارتباط است. یک ارهیزنجطریق 

 .(Blyth, 2005: 1) گردد

 توان در شش گام زیر خالصه کرد:ریزی سناریویی را میمراحل برنامه

  فیتعر" نام به مرحله، نیاپردازد. ی سناریو میبه تعریف محدوده طورمعمولبهتعریف دامنه: اولین مرحله از فرآیند 

و تعریف  لیوتحلهیتجزی از ارکان اصلی برای امجموعهشود. وانده مینیز خ " یسازآماده"یا  " هیته"یا  " محدوده

چارچوب زمانی، دامنه  مانندی سناریویی پروژه زیربرنامهی مهم برای هایژگیوراهبردهای مراحل، از طریق تعیین 

 .دیآیمی مشترکی برای پروژه به وجود هانهیزم بیترتنیابه. کنندهشرکتی هامیتیا  لیوتحلهیتجز

 ادراکات مدیران اجرایی پروژه است. این امر از طریق  لیوتحلهیتجزادراکات: هدف از این مرحله از فرآیند،  لیوتحلهیتجز

در نظر  با دوم مرحله در هاآن دنیکش چالش به و در مرحله نخست شرکت تیریمد در موجود یذهن یهامدل ییشناسا

ی خارجی، مدیران در مورد منافع هابرداشتی موجود در برابر هافرضشیپ . با سنجششودیم انجام یخارج نظرات گرفتن

 .کنندیمو انتظارات خارجی ذینفعان آگاهی یافته و یک دیدگاه جامع در مورد احتماالت آینده پیدا 

  نیترمهماز  لیوتحلهیتجزی سناریویی شامل یک زیربرنامهی عمده برای هاروش: تمام هاتیقطععدم  لیوتحلهیتجزروند و 

شناخت روندهای "ی: هابهنامروند صنایع و عناصر غیرقطعی است. این مرحله از فرآیند گاهی اوقات شامل دو مرحله مجزا 

. " هاداده لیوتحلهیتجز"ی به نام مرحله امرحلهاست یا ترکیب این دو در  " یدیکلی هاتیقطعشناسایی عدم  " و " یاصل

محرکان اثرگذار بر روی پروژه یا  نیترمهم لیوتحلهیتجزی سناریویی، تیم سناریو ساز به زیررنامهبدر این مرحله از فرآیند 

شناسایی  منظوربه. این عوامل بر اساس میزان قطعیت، اهمیت و اثر بالقوه هریک برای شرکت یا پروژه و پردازدیمصنعت 

 .رندیگیمقرار  جهموردتوی زیربرنامهی دخیل در طیمحستیزهای محرک نیترمهم

  ی هاینامعلومی سناریویی است. در این مرحله توسعه سناریویی، زیربرنامهی عنصر اصلی وسازیسنارسناریوسازی: مرحله

. این اندشدهلیتبد، دهدیمی مختلف آینده را نشان هاحالتو به سناریوهای مجزا که  اندشدهیی شناساشیپاصلی از 

 تحوالتدر مورد آینده و همچنین  قبولقابلهای سازگار و سایر نیروهای محرک برای ایجاد گزینه سناریوهای پایه، همراه با

 .گرددیم، تکمیل دارند وندیپ ندهیآ از یخاص ریتصو اب که ممکن



  

  ،ی راهبردی در برابر سناریوهای متعدد تولیدی هانهیگزبه آزمون تصمیمات و  هاشرکتتعریف راهبردها: در این مرحله

گردد. این ی احتمالی آینده میهاتیموقعتر شدن و اجرایی شدن راهبردهای شرکت در پردازند. این امر موجب قوییم

عمل کرده و برای راهبردهای مختلف دیگر که به چگونگی آینده  ترمنعطفتا  سازدیممرحله از فرآیند، مدیران را قادر 

 بستگی دارند؛ آماده شوند.

  باشند،  ازیموردنو در گام بعد اگر تغییرات راهبردی  شوندیمچندین نمایانگر در ابتدا تعریف پایش: در این مرحله

تغییرات  کهیدرصورتو تکرار فرآیند سناریو  ستیزطیمح. برخی نیز به اهمیت پیگیری مداوم رندیگیمی قرار موردبررس

 (.Wulf et al, 2010: 9-11) کنندیمشدید باشد، اشاره  ستیزطیمح

 

 ی راهبردیزیربرنامهطراحی یک روش مبتنی بر سناریو برای 

ی هاروش، بر نقاط قوت شودیمکه در ادامه به آن اشاره  ایریزی راهبردی و منطقهرویکرد مبتنی بر سناریو برای برنامه

ی هایژگیور مبتنی بر است. رویکرد موردنظ جادشدهیاغلبه بر نقاط ضعف خود  زمانهم طوربهی سناریویی سنتی و زیربرنامه

ی سناریویی سنتی است که در باال به آن اشاره شد و نیز ترکیبی از رویکردهای سناریویی مختلف زیربرنامهشش گام فرآیند 

 زمانهم طوربهو  ی متعددهانهیگزی برای زیربرنامهکه مدیران قادر به  شودیماست. با ادامه این فرآیند، این اطمینان حاصل 

اصلی برای تولید  ازینشیپدو  هانیای هردوکه  خواهند بود ی داخلی و خارجی در یک فرآیند توسعه راهبردیهادگاهیدادغام 

 راهبردهای خالقانه هستند.

 ریزی راهبردی: مروری بر رویکرد سناریویی در برنامه9تصویر شماره 

 
 کردیروسناریویی مبتنی بر استانداردسازی آن است. ی زیربرنامهو رویکرد سنتی در  موردنظرتفاوت اصلی بین رویکرد 

عمل  در تا دهدیم اجازه و دهد کاهش را ییویسنار یزیربرنامه پروژه یدگیچیپ که است افتهیسازمان یروش دنبال به حاضر

بزاری استاندارد و هر مرحله نیز به ا افتهیسازمانداشته باشد. رویکردی که در شش مرحله مشخص  ترآسان و ترعیسر یکاربرد

بوده و متضمن این است که فرآیند با تنوع کم قابل تکرار  استفادهقابلی راحتبهمتصل است. )با توجه به شکل زیر( این ابزار 

)این  دهدیمهفته کاهش  1تا  8ی را زیربرنامهبرای انجام فرآیند  ازیموردنکه این روش زمان  دهدیماست. تجربه نشان 

 (.Ibid: 13, 14است( ) ازیموردنی زیربرنامهفرآیند  تریراهبردبرای فاز  رمعمولطوبه زمانمدت



  

 

 ی سناریویی رویکرد درستی برای هدف ماست یا خیر؟زیربرنامهآیا 

و مشکالت است؛  هاچالشروش در برخورد با  نیترمناسبی در مورد اینکه آیا تفکر سناریویی ریگمیتصمچندین موضوع در 

 (.Cork and Delaney, 2007: 5است. ) شدهدادهی نشان خوببهرار خواهد گرفت که در تصویر زیر ی قموردبررس

 ریزی سناریویی: مراحل و رویه مناسب بودن برنامه1تصویر شماره 

 

 

 

 



  

 ی سناریوییزیربرنامهی راهبردی و زیربرنامهمقایسه 

ی راهبردی زیربرنامهی راهبردی عجین شود. در عمل اگرچه زیربرنامهی با راحتبهی سناریویی باید زیربرنامهدر نظریه، 

ی از امکانات و ادامنهتا کاوش  کندیمتمایل به تمرکز بر روی دامنه محدودتری از مسائل دارد و بر روی توسعه یک طرح تمرکز 

 (.Ibid: 9کنترل شود ) تواندیمی وجود دارد که تا حد زیادی نیز نیبشیپاغلب بر این فرض است که تنها یک آینده قابل 

 ریزی راهبردی و سناریویی: مقایسه برنامه9جدول شماره 

 

 ی سناریوییزیربرنامهیی از هانمونه .1

 مونت فلور، آفریقای جنوبی

 22 ˚ 18 ’ 89 ̋و طول جغرافیایی  11˚ 87’ 11 ̋منطقه مونت فلور در جنوب آفریقا در حاشیه دریا و با عرض جغرافیایی 

ی سرسبز )عامل طبیعی مرز منطقه بندی( از مناطق هاجنگلاست. این منطقه با پوشش گیاهی بسیار مساعد و  هشدواقع

 مجزا شده است. جوارشهم

: موقعیت مونت فلور، آفریقای جنوبی5تصویر شماره   

 
 رشد سرانه، یدرآمدها یواقع سقوط ،یگذارهیسرما کاهش ،مشخص یاقتصاد رکود در این منطقه با یاقتصاد بحران

ی زیربرنامهپیش از شروع  3771است تا سال  مشاهدهقابلکه در جدول زیر  طورهمانمواجه است.  درآمد ینابرابر و یکاریب

 رسیده است. -3.3به  1ی از گذارهیسرماو نرخ  1.3به  8.3سناریویی تولید ناخالص ملی از 

ی حکومت جدید، ریگشکلی سناریویی صورت گرفت. پیش از زیرمهبرنادر مونت فلور آفریقا نوعی از  3771در اوایل دهه 

برای  روزهسهی آموزشی هاکارگاهدر آفریقای جنوبی جامعه سیاسی و مدنی در یک  وکارکسبی مختلفی از رهبران هاگروه

این برنامه توسط  بررسی نیروهای پیشران کشور و چگونگی موفقیت این نیروها به خلق آفریقای جنوبی موفق گرد هم آمدند.

ی راهبردی شرکت نفتی شل، تسهیل گردید و هدف از آن ایجاد یک درک مشترک از خطرات و زیربرنامهاعضای گروه 

 ی است که در زمان تغییرات ممکن است ظهور یابند.ابالقوهی هافرصت



  

 

ی ثابتگذارهیسرمامیانگین نرخ رشد در تولید ناخالص داخلی و  :6تصویر شماره   

 
 (Adam Kahane,2002) ماخذ:

 اطالع به یجنوب یقایآفر در یاگسترده طوربه دادند که ارائهبرای توسعه  ویسنار چهار یآموزش کارگاه نیا در کنندگانشرکت

 رسانده شد: عموم

افریقاى  دپوستانیسفو  پوستاناهیسیى بین نفاق و جدامذاکرات برای پایان دادن به آپارتاید ) ی دشوار:هاتیموقعپرهیز از  (3

 ( و ادامه حکومت اقلیت.جنوبى

را در زیر شن پنهان کرده  سرخوداولین سناریو، شترمرغ، همانند دولتی است که قصد به تصویر کشیدن واقعیت را ندارد و 

ی این باشد. نتیجهمی سرخوداال آوردن است. شترمرغ )دولت( توان دیدن یا پرواز کردن ندارد اما برای زنده ماندن مجبور به ب

باعث رکود اقتصادی  تیدرنهابازخورد و سرکوب توسط دولت شده و  بهکه منجر  دستنییپاعمل شکستن خط توسط قشر 

 .(Adam Kahane, 2002:11)و فرار سرمایه خواهد شد 



  

: سناریوی 7تصویر شماره 

 شترمرغ

 (Adam Kahane, 2002:11)ماخذ: 

 .است یرقطعیغ و دهیچیپ کند، تیاکثر حکومت به مذاکره انتقال آن در کهاموفق: ن وکارکسب (2

سال و بیشتر است.  31برای  مدتیطوالنی رسمی و نیبشیپسناریوی دوم اردک لنگ است و رویکرد آن 

باشد و منجر به می هاآنموضوعات  وفصلحلبر مدیریت شهری برای  مؤثری مختلف هاحزبقدرت نیروها و 

باشد. چنین اجرا عدم ها میی اقلیتریگیرأ عنوانبهبول نظرات آنان و توقف تدریجی عناصر سیستم ق

 Adam)بحران اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد  تیدرنهارضایت اکثریت را به همراه خواهد داشت و 

Kahane, 2002:13). 
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یالمللنیبتحمل جوامع   

ریناپذانعطافدولت   

 شکستن مذاکرات

 اتحاد متوسط دولت

یآورتاب  

خط  خواهیآزادی هاجنبش

 پایین

 

 نبود بعد اجتماعی

 

 رکود اقتصادی

 

 محیط بد اقتصادی

 

نتسرکوب و خشو  

 
 بدتر شدن بحران

 بازگشت به مذاکره



  

 

 : سناریوی اردک لنگ3تصویر شماره 

 

 (Adam Kahane, 2002:13) منبع:

 یاقتصاد یهااستیسی دولت جدید ناپایدار بوده و گذارقانون اما است، زیآمتیموفقاقدامات  آن در کهایکاروس:  (1

 .گرددیمی اقتصاد بحران کی به منجر یستیپوپول

س مشهور است. این ی اقتصاد کالن است و به دلیل شکل اسطوره و یونانی به ایکاروهاییگراتودهسناریوی سوم یکی از 

 است. شدهلیتشکی مردم سناریو از یک دولت دموکراتیک نماینده

ی این سناریو به ایکاروس: ایکاروس فرزند دالیوس هنرمند آتن بود. پادشاه آتن از او درخواست ساختن گذارنامدلیل 

شاه آتن ایکاروس و دالیوس را به دشمنی بدل شد پاد هاآنی بدون روزنه داشت. زمانی که دوستی وخمچیپرپی دخمه

های خود وصل کرده بود طراحی کرد و با دو بال که با موم به شانه ازآنجادر آنجا محبوس کرد. ایکاروس به امید فرار 

 افتد.و به دریا می شدهآبباال رفت که به خورشید نزدیک شده و موم  قدرآن هاآن

های نیز معروف است. دولت در شادی هزینه از حد موجود(، سقوط بعدروی این سناریو به پرواز در حال حاضر )زیاده

( خواهد کرد. نتایج اولیه این سیاست رشد دیدنی و (تعمیر سریع)عظیم به دست آورده اقدام به واگذاری یارانه، غذا و )

اما پس از گذشت  ؛باشدجذاب، افزایش استانداردهای زندگی، بهبود شرایط اجتماعی، افزایش کمی یا بدون تورم می

تورم، عدم اطمینان اقتصادی و... مواجه خواهد  %31یک یا چند سال از اجرای برنامه دولت با کسری بودجه، افزایش 

ک لنگدسناریو ار  

 انتقال طوالنی

 طوالنی وفصلحل 

 همه اتالف حزب 

یریگمیتصممخرج مشترک  نیترنییپا   

 وانمود نمودن پاسخ همه، ارضای هیچ 

 

 یرقطعیغ یهااستیس 

 

مانع بحران اقتصادی گذارانهیسرمااستقالل طوالنی   

ن اجتماعیبحرا رشد نامناسب  

یریگمیتصمدور باطل بحران سیاسی اجتماعی اقتصادی و پایین آمدن نظرات متعدد در   



  

 سیاسی خواهد شد ومرجهرجشد که تجربه یک بحران اقتصادی با ابعاد ناشناخته که منجر به فروپاشی اجتماعی و 

(Adam Kahane, 2002:16.) 

: سناریوی 3 تصویر شماره

 ایکارویس
 (Adam Kahane, 2002:17) منبع:

 یاقتصاد و یاجتماع تیوضع در یجیتدر بهبود سناریوی چهارم که به پرواز فالمینگو شهرت دارد: در این سناریو (8

 روند یسازیغن به ویسنار جادیا رسدیم نظر به. کنند کار باهم مختلف یهاگروه و دهدیم رخ یجنوب یقایآفر

و تمرکز  ازحدشیبی هانهیهزمانند ) شودیممنجر  بالقوه یهاتله از یبرخ از مشترک یآگاه کی جادیا با اتمذاکر

 .بخشدیمبر روی جزئیات انتقال و تغییرات ناکافی( که این کیفیت دموکراسی را بهبود  ازحدشیب

آرام و خاموش است. پرواز در نقاط با ی سناریوی چهارم به فالمینگو این است که این پرنده شخصیتی گذارنامدلیل 

 ستا ییراهبردهاارتفاع و با گروه بودن از خصلت این پرنده است. در این راستا کلید موفقیت دولت توانایی او به ترکیب 

شود. دولت به مشاهده بازخوردهای اجتماعی و در بحث اجتماعی و باعث اطمینان در اقتصاد می که منجر به پیشرفت

 Adam)ی خواهد شد وربهرهپردازد و این عامل موجب مهار فساد در دولت و افزایش سطح ، اقتصاد کالن میاقتصادی

Kahane, 2002:19) زیرا ریشه تمام مباحث در اقتصاد سیاسی و کالن نهفته است.؛ 

 

 

 

 

 

 سناریو ایکاروس

پرواز کن، تصادف بعد()کالن اقتصادی  ییگراتوده  

 دولت محبوب

 سرخوشی عظیم هزینه اجتماعی

 محدودیت ظرفیت یا عدم تعادل

 فروپاشی اقتصادی اجتماعی

 نوعی از حکومت

 استبدادی؟



  

 : سناریوی پرواز فالمینگوها11تصویر شماره 

 
 (Adam Kahane, 2002:20) منبع:

باشد و به ایجاد شرایطی جهت ای میی منطقهزیربرنامهند از آغاز تسهیل گر مشارکت وسیعی است که هدف اصلی این فرآی

 پردازد.برقراری تعادل میان بازسازی اجتماعی و رشد اقتصادی پایدار می

 

 یریگجهینت .5

از این  کیچیهگذرانده است اما ای رویکردهای مختلفی را از سر ریزی منطقهاز دوران پیش از انقالب تاکنون برنامه

تغییر منطقه را نداشته و در صورت نیاز غیر منعطف هستند. از طرف دیگر این نوع  حال دررویکردها توان پاسخگویی به شرایط 

 هددینشان م هایبررسشده است.  تنها به تمرکززدایی کمک نکرده بلکه موجب تمرکزگرایی بیشتر در منطقهریزی اغلب نهبرنامه

 یااقتصادی استقبال گسترده یزیرکه در اوایل قرن بیستم کشورهای مختلف جهان برای حل مسائل و مشکالت خود از برنامه

 یزیراز اواخر قرن بیستم اغلب کشورها، سازوکار برنامه امااند؛ اند و برخی عملکرد مثبت و برخی عملکرد ناموفق داشتهکرده

خود، به فکر  یایران نیز ازجمله اولین کشورهایی بود که برای رسیدن به اهداف توسعه. اندامتمرکز اقتصادی را رها کرده

باوجود برخورداری از منابع عظیم طبیعی، اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و  رسدیافتاد؛ اما به نظر مای منطقه یزیربرنامه

های عمرانی واقعیت این است که مجموعه برنامه. ی نداشته استعملکرد موفق شدهیینتع یشبه اهداف از پ یدناقتصادی، دررس

-ها و قطبی شدن فضایی و بخشی دامن زدند. برنامهنابرابری ای نشدند و به تشدیدقبل از انقالب، موفق به ایجاد تعادل منطقه

های ملی بوده ای کردن برنامهای و تا حدی منطقهگذاری منطقهسیاست گاه وجود نداشته و بیشترچهیبسا ای چهریزی منطقه

 

 

 پرواز فالمینگوها

و رشد فراگیردموکراسی   

یالمللنیب یطیمحستیز تتسهیال توافقات سیاسی  

 ایثبات منطقه 

 دسترسی به بازار جهانی 

خوب حکمروایی  

 های شفاف و سازگارسیاست 

 فاسد کارانه 

  اقتصادی کالن دولت خوب یهاتیمحدودشاهد 

 مشارکت گسترده

  ردمم اظهارنظرقدرت 

 بازسازی اجتماعی

  اجتماعی یگذارهیسرماافزایش 

 کاهش در خشونت 

 رشد اقتصاد پایدار

  اعتمادقابلتجارت 

 باال یگذارهیسرما 

 افزایش اشتغال 



  

های آرمان ها همسو باگویای این نکته است که اگرچه این برنامهنیز های بعد از انقالب بررسی کلی میزان موفقیت برنامه است

و یابند؛ و مسائل  دست مطلوب و مناسبی بدین امر اند اما درواقع نتوانستند تا حدانقالب اسالمی سیر محتوایی مثبت داشته

ریزی در شرایط در حال تغییر در . در حقیقت این نوع تفکر برنامهای همچنان به قوت خود باقی استموانع توسعه متعادل منطقه

ریزی کاربردی نیاز به برنامه رونیازاباشد. گاه پاسخگوی وضعیت و برقراری تعادل در سطح منطقه نمیشهرها و دید محدود هیچ

ریزی با عنوان برنامه 3791رویکردی نوین  رونیازاتغییر امری اساسی است.  حال دره شرایط جهان پذیر با توجه بو انعطاف

ای است که بر ریزی راهبردی و منطقهتغییر ارائه شد. این رویکرد مبتنی بر سناریو برای برنامه حال درسناریویی برای جهان 

است. رویکرد موردنظر  جادشدهیاغلبه بر نقاط ضعف خود  زمانهم طوربهی سناریویی سنتی و زیربرنامهی هاروشنقاط قوت 

ی سناریویی سنتی و نیز ترکیبی از رویکردهای سناریویی مختلف است. با ادامه زیربرنامهی شش گام فرآیند هایژگیومبتنی بر 

ی هادگاهیدادغام  زمانهم طوربهو  عددی متهانهیگزی برای زیربرنامهکه مدیران قادر به  شودیماین فرآیند، این اطمینان حاصل 

اصلی برای تولید راهبردهای خالقانه  ازینشیپدو  هانیای هردوکه  خواهند بود داخلی و خارجی در یک فرآیند توسعه راهبردی

 هستند.

که در سایر  ، اما خطر اشتباهات و خطاهاییرسدیمبه نظر  کنندهیراضبالقوه  طوربهی سناریویی زیربرنامهاما اگرچه 

عوامل مختلفی مانند، اهمیت زیاد حال و تخمین فراتر از توانایی  حالنیبااوجود دارد، در آن نیز هست.  هامدلیا  هایزیربرنامه

 ای و کارشناسان نظر برهیتک عالوه،بهرا کاهش دهد.  موردتوجهی هاتیقطعطیف وسیعی از عدم  تواندیمما برای کنترل آینده، 

برخورد  مردم اکثر تخصص از خارج در شدهشناختهسازد، به خاطر اینکه سناریوها اغلب با مسائل  محدود تواندیم را یلمح دانش

و  رمتخصصیغممکن است مناسب نباشد، بلکه نسبت به افراد  تنهانهی متخصصان یا مردم محلی هاینیبشیپدارد. در این مواقع 

برای درک  کنندگانشرکتی سناریویی، ناتوانی زیربرنامهمشکل  نیتربزرگ تیدرنهاباشد.  افرادی خارج از ناحیه محلی، بدتر نیز

و  هاآنی برای پرهیز از این مشکالت وجود ندارد اما آگاهی از اسادهی هاروشمفروضات خود و اشتباه بودن نتایج بالقوه است. 

ی جهانی است به هادگاهیدتنوعی از  رندهیدربرگکه  انعکاسی بودن نسبت به مشکالت و تالش برای حفظ یک فرآیند باز

 محافظت در برابر این مشکالت کمک کند.

ی مختلف ذینفعان است که از طریق تمرکز محدود و هاگروهپیچیده و شامل  ازحدشیببسیاری از مشکالت فعلی، 

و در مقیاس وسیع  درازمدتدر  هاانسان وابسته به همکاری و تالش شدتبه درازمدت. موفقیت گرددیمی حل نیبشیپمطالعات 

ی سناریویی نیز در پی ارائه راهی است برای مقابله زیربرنامهکه ما برای حفاظت و مدیریت اکوسیستم در تالشیم،  طورهماندارد. 

 ی بسیاری که در پیش روست.هاتیقطعبا عدم 
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