
م.-()ان+*()ا ه&لا م"!
یسانش شور

ینارفاب برع رتکد :داتسا
يراطفا مانهب :وجشناد

1400 دادرخ



تسرهف

اهدرکیور•

اه یسانش شور•

اه شور يدنب هتسد•

شور باختنا•

اه شور•

عبانم•

یسانش شور|2



یسانش شور|3

)1997 لب( .تسا هلئسم عون اب بسانتم ... و یناسنا مولع و یعامتجا مولع رد هدافتسا دروم ياه شور مامت زا هدافتسا•

 دنوـش یم هدافتسا یهوژپ هدنیآ رد یتقو اه شور همه دوجو نیا اب تسا هدش دراو فلتخم ياه هتشر زا اه شور نیا زا يرایسب•

.هسفن یف اهنآ یتخانش شور ياه یگژیو ات تسا اهنآ هدافتسافادها نویدم رتشیب نیا و دننک یم ادیپ یتوافتم يانعم

 یفلد ،دنا هتفای هعسوت یهوژپ هدنیآ يارب صاخ روط هب هک ییاه شور•

 تاناکما ،زاجم ياه نامز ،هعلاطم فادها ،قیقحت طیحم .دنوشحالصا دیاب ندش عقاو رثوم يارب ،هدافتسا تروص رد ،اه شور همه•

 .دنراذگ یم ریثأت نآ ماجنا شور رد مه و شور باختنا رد مه هک دنتسه یلماوع یگمه ،هعلاطم سایقم و

 و دنتـسه هدـیچیپ ًالماـک )هرـیغ و يزاـب ، يزاس هیبش و يزاس لدم ، ینامز ياه يرس لیلحت و هیزجت دننام( اه شور زا یخرب•

 .دنراد ییالاب يرامآ و یضایر شناد هب زاین ،نانیمطااب هدافتسا يارب

)... و نامز و دارفا هب هتسباو ،ریذپانرارکت(يدوهش و )لوبق لباق تیفیک اب جیاتن و ریذپرارکت(نودم هب اه یسانش شور میسقت•

یهوژپ هدنیآ ياهدرکیور

THE STUDY OF THE FUTURES- AN OVERVIEW OF FUTURES STUDIES METHODOLOGIES



.دننک یم یقرت هناگدنچ و مرن ياهشور تمس هبینیب شیپ تهج رتشیب ياهشور زا اهشور یهوژپ هدنیآ هچخیرات لوط رد•

.تسا شناد فلتخم لاکشا زا هدافتسا اب هدنیآ تصرف نیدنچ فشک فده اباهویرانس دننام ییاه شور•

 صاـخ تاعوـضوم ینیب شیپ دنیآرف ماجنا هب فظوم ناصصختم نآ رد هک( تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم رتمک دوخ کیسالک بلاق رد زینیفلد شور دوخ یتح•

 .دنک یم راگزاس ناصصختم ياه تواضق دوبهب فده اب یلماعت يراتخاس شناد بسک ياهدنیآرف و یهورگ ياهدنیارف اب ار نآ هک )دنتسه

 .)1991 ارامع(.دوش یم شور ریثات شیازفا ثعاب هک دنوش یم هدید رتشیب  رتروحم هلئسم و رتمک ،رت غلاب ياه شور یلماعت طیحم کی قیرط زا نیاربانب•

 ياه هدافتـسا يارب اهنآ ندش رتزاب و رت هدرتسگ و تکراشم رظن زارتشیب ار یهوژپ هدنیآ لماکت ،يدئوس هبرجت هب صاخ هراشا اب ،اهویرانس دروم رد )1999( یکاخ•

.دنناد یم یمومع

 و  دنوـشیـم هـتفرگ راک هب تالکشم و لئاسم زا یعیسو فیط رد اهنآ .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم فلتخم فادها اب و فلتخم حوطس رد یهوژپ هدنیآ ياه شور•

،Coyle دنوش یم ماغدا دیدج ياه هیور و اهدنیآرف رد رتشیب Crawshay، and Sutton 1994، Puglisi 1999
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یمک و یفیک ياه شور•

،دوهـش زا ًاـساسا یـفیک ياـه شور .دنراد تالداعم و يریگ هزادنا رازبا ،یضایر تابساحم ،يددع ياه هداد زا هدافتسا هب لیامت یمک ياه شور•

 .دننک یم هدافتساتواضق و هیضرف ،يروآون

.)243 :1997 لب( یگناگود کی ات دوش روصتراتسویپ کی ناونع هب تسا رتهب یفیک-یمک زیامت•

يراجنه و یفاشتکا ياه شور•

 ،تـسا زاـین صاـخ فده کی ققحت يارب هچنآ یسررب هب يراجنه تاعلاطم هک یلاح رد دننک یم هاگن هدنیآ هب رضاح لاح زا یفاشتکا تاعلاطم•

.دزادرپ یم

 یسررب نکمم هزوح رد ار اهنآ هب یبایتسد ياه هار سپس و دنک یم فیرعت ار یبولطم ياه هدنیآ و دنک یم نییعت ارفادها يراجنه ینیب شیپ•

 ،دـنزادرپ یـم دـننک تیادـه ار ام تسا نکمم هک یناکم هب و دننک یم یسررب ار موادم ياهدنور یفاشتکا ياه ینیب شیپ هک یلاح رد .دنک یم

 .)1992 نودروگ( دننک یم هعلاطم ار یقطنم و لوقعم ياه هدنیآ اهنآ
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.دننک یم هعلاطم هدنیآ ریواصت ییاهن ناربراک اب ار هدنیآ هک ییاهنآ و دننک یم هعلاطم ار اه هدنیآ هک ییاه کینکت•

مرن و تخس ياه شور•

اه هداد هبساحم و لیلحت و هیزجت رب ینتبم اتدمع تخس شور•

تواضق و دوهش زا هدافتسا اب اه هداد زا هدافتسا مرن شور•

راتخاس نودب و هتفایراتخاس ياهدنیارف•
و داـجیا روـظنم هـب دوـخ دوهـش زا يوریپ و دوخ شناد زا هدافتسا رد ناصصختم نآ رد هک تسا یلامتحا ياه هدنیآ رد شواک ،راتخاس نودب ياهدنیآرف•

.دنوش یم ریگرد هدمآ دوجوب تالاصتا يریگیپ

 لاـبند هدـنیآ ریواـصت تخاس تمس هب تکرح تهج رد فلتخم ياهشور زا هدافتسا اب ات دنا هدش هتخاس"ینهذ ریسم" کی لوح هتفایراتخاس ياهدنیارف•
 هـتفرگرظن رد تاناکما شواک و تالاصتا داجیا ، لیلحت و هیزجت قیمعت يارب هک تسا لحارم زا يا هعومجم قیرط زا ریواصت نیا نتخاس اهنآ فده .دنوش

.تسا هدش
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یهوژپ هدنیآ ياهدرکیور

یفاشتکا•

يراجنه•

يزادرپریوصت•

ییازخ دیعسیسانش شور|7



 اـب یلاـمتحا تالوـحت ،دیدج ياهدنور و اه هداد ،قیاقح دننام هتشابنا شناد هریخذ ساسا رب :یفاشتکا یبرجت- یلیلحت درکیور•

 ود هـب دـناوت یـم نیا .دنوش یم لیلحت صاخ نیناوق قبط و دنوش یم کیتامتسیس هدش نییعت ًاقیقد طیارش و تاضورفم هب هجوت

.دریگ تروص یمک و یفیک تروص

 هـک یـعقاو تاـعالطا و هدـنیآ ياـه هژورـپ تایبرجتو یهوژپ هدنیآ رد تیقالخ و لیخت زا هدافتسا اب :يراجنه رگن هدنیآ درکیور•

.دننک داجیا ار یحیجرت هدنیآ ای هدنیآ ياهزادنا مشچ ات دنوش یم قیفلت ،دنیآ یم تسدب یلیلحت-یبرجت روط هب ًامومع

 هدامآ هدنیآياه يژتارتسا و فادها هب هجوت اب يوحن هب یلمع يزاس هدایپ يارب هبرجت و شناد هریخذ :یطابترا- يریوصت درکیور•

.دنک ینابیتشپ ار يزاس هدایپ و يریگ میمصت ،یطابترا ياهدنیارف ات دنوش یم

 فـیرعت رد تـیقالخ ،هدـنیآ شـناد ياوتحم شیازفا ثعاب یعامتجا ياه هزوح زا نارگیزاب تکراشم :یتکراشم- هناقالخ درکیور•

.دهد یم ناشن یحارط و قیقحت دنیآرف رد هژیو هب ار ارجا و یحارط هنماد ،تیبولطم ياه هبنج و دوش یم هدنیآ ياهزادنا مشچ
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 هـک هیـضرف نـیا عورـش اب .تخاس ار یسررب دروم فده ینامز يرس ناوت یم هک تسا یتاعالطا هعومجم عورش هطقن :یفاشتکا•

 يوگلا کی ای دنور کی دناوت یم نیا( ییوگلا فیرعت مود هلحرم ،تسا ینیب شیپ يارب زاین دروم تاعالطا مامت لماش ینامز يرس

.دوش یم هدافتسا ینیب شیپ رد هک تسا نآ راتفر زا )دشاب رت هدیچیپ

 یناـمز يرـس هـک دراد ار يراتفر نامه هعلاطم دروم رصنع ینامز يرس هک تسا نیا دروم نیا رد ینیب شیپ هیضرف :يا هسیاقم•

.دوش یم هدافتسا لوا يرس هدنیآ هب طوبرم تاعالطا هب یبایتسد يارب مود يرس نیا .تسا ینامز ریخأت اب رگید رصنع

 ياهلدـم اـی( یضایر تاحالطصا اب دناوت یم و تسا صخشم هعلاطم دروم یلولعم و تلع طباور هک تسا نیا نیزاغآ هیضرف :یلع•

.دوش هدافتسا ینیب شیپ يارب و دوش فیصوت )یکیناکم

 عـیزوت لابند هب یلامتحا ياهشور ،دنتشاد ینیب شیپ فده قیقد رادقم نییعت رد یعس یلبق ياهدرکیور هک یلاح رد :تالامتحا•

.دنتسه نکمم ریداقم زا يا هعومجم یلامتحا
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عوضوم ندرک صخشم و يرادرب هشقن•

مهم ياهدنور و لئاسم ییاسانش•

)ویرانس داجیا( اهدنور یبایزرا•

)راشتنا و اهدمایپ( هدافتسا•
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Developing a (shared) 

knowledge of the environment 
طیحم زا )كرتشم( شناد هعسوت

Using scenarios to strengthen
a public discourse 

یمومع نامتفگ تیوقت يارب اهویرانس زا هدافتسا

Decision support 
يریگ میمصت ینابیتشپ



یهوژپ هدنیآ ياه یسانش شور
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)نوریب هب ور( یفاشتکا ياه شور / )نورد هب ور( يراجنه ياه شور•

یفیک / یمک•

ضرف رب ینتبم / ناگربخ رظن رب ینتبم•
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شور باختنا

اه شور فادها

یقفا شیوپ•
یفلد•
دنور لیلحت•
نارشیپ لیلحت•

اه شلاچ و اه تصرف فشک

یسیون ویرانس•
يزاس زادنا مشچ•

 ابییورایور يارب یعامتجا ياه هنیمز و اه شنکاو یبایزرا
هزات ياه يروانف و شناد

تشاگن هر•
يرگن هتشذگ•

یضتقم ياه مادقا نییعت

يزاسلدم•
يزاس هیبش•
يزاب•

هدنیآ ياه هنیزگ ییاسانش
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 تهج و امنهار
هدنهد

 يارب بسانم
 فشک
 ياه تلاح
ینیب شیپ

هدشن

 يارب بسانم
 یسررب
 ياه هداد
اه تسایس

 شجنس
يریذپ

 يارب بسانم
 بذج
 تکراشم
ناعفنیذ

 لیالد هیاپ رب
دهاوش و

 ياه شور
 یهوژپ هدنیآ

یقفا شیوپ

یفلد

دنور لیلحت

ویرانس

زادنا مشچ

يزاسلدم

يزاس هیبش

تشاگن هر

يرگن هتشذگ
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