
 

بانی فرهنگی با کاربستت    شناسانه دیده  ارائه چارچوب ریخت
 پژوهی  مفاهیم آینده

 
 4اهلل کشاورز ترک  ، عین3، حاکم قاسمي2 تالني  سه درويشي ، فرهاد1پور  مقدّم جابر

 چكيده

 ایت   دارد و در قترار  تأکيتد  آن متورد  از مراقبت   و در جمهوری اسالمی ایران، بالندگی فرهنگ

 بانی فرهنگتی های دیده پژوهانه در فعالي  آینده کاربس  مفاهيم ،نماید می جلوه مهم چهآن عرصه

 شناستایی » ،«فرهنگتی  تحتوت   هتای  نشتانه  پویش»بانی فرهنگی متضم   چرا که دیده اس .

 و «فرهنگتی  شناستی   مستلله  و پتایش » ،«فرهنگتی  بازدارنتده  و برنتده  پتيش  موضوعا  بهنگام

های موسوم به   اس ؛ مفاهيمی که در فعالي  «فرهنگی سياستگذاری و ارینگ  آینده از پشتيبانی»

اند. در پژوهش حاضر، بتا تبيتي      رصد فرهنگی در کشور، آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته

بانی و همچني  مختصا  فرهنگ در جمهوری اسالمی ایتران، چتارچو      های کليدی دیده  مولفه

بتانی    هتای دیتده    نی فرهنگی ارائته شتده است  تتا بستتری بترای فعاليت        با  شناسانه دیده  ریخ 

شناسی که روشی کيفتی است  را     های فرهنگی فراهم آورد. پژوهش حاضر، روش ریخ   سازمان

شناسانه بترای ستااتاردهی موضتوعا  چندبعتدی و ميرکمتی        کار گرفته اس ؛ تحليل ریخ   به

 تأکيتد  - علتی  روابت   بتر  تأکيد جای به -ها  های آن  ي پارامترها و وضع فضای کاربرد دارد و بر

نفره و گفتگوهتای   5کاوی( و تشکيل گروه ابره   دارد. مطابق روش مذکور، با کاوش ادبيا )مت 

بتانی فرهنگتی اراحتی شتده است  و        شناسانه دیتده   پارامتر برای چارچو  ریخ  15تخصصی، 

                                                                                                                                        
    بدایی فرننیدی در هوردوری     مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری با موضوع طراحی مدل فراینددی دیدد

 .استیران اسالمی ا
 )یویسند  مسئول( )ر (خوینی  الوللی امام  پژونی، دایشیا  بین  آیند  دایشجوی دکتری .1

 (j.moghaddampour@edu.ikiu.ac.ir) 
 (farhaddarvishi222@yahoo.com)               )ر (خوینی  امام الوللی  بین دایشیار دایشیا  .2
 (ghasemi20@yahoo.com)             )ر (وینیخ  امام الوللی  بین دایشیار دایشیا  .3
 (a.keshavarz@gmail.com)            )ر (خوینی  امام الوللی  بین استادیار دایشیا  .4
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رکرد )ستطو  فرهنتگ، عناصتر فرهنتگ، بافتتار      ها ذیل پارامترهای محتوا و کا  های آن  وضعي 

ها و کارکرد پشتيبانی( و پارامترهای قالب   های کليدی، محصوت  و اروجی  پویش، ابعاد و مولفه

های اصلی، دامنه، رویکرد انجام، تناو  انجام، افق زمتانی، منتاب ، روش     )نوع انجام فعالي ، گام

مستيرها   انتخا  به منظور بانی فرهنگی  شناسانه دیده  ریخ  کلی و کاربر( ارائه شده اس . زمينه

انتختا   . کند  می ارائه ها  ارزش و پارامترها اساس بر را هایی  گزینه فرهنگی، بانی  دیده برای انجام

 دارد. بستگی کاربران نيازهای اهداف مد نظر و ها به  ای  گزینه

نگتاری    شناسانه، آینده  یه و تحليل ریخ ایرانی، تجز  پویی، فرهنگ اسالمی  افق :واژگان كلیدي

 فرهنگی.
 7-45 صص  97تابستان   وهفتم بیست شماره  هفتم سال  فرهنگي اجتماعي راهبرد فصلنامه

 

 20/4/97تاريخ پذيرش مقاله:      10/12/96تاريخ دريافت مقاله: 
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 مقدمه

 اید    توایسته ایقالب فرننگ ینا کارگشایی اثر در اگرچه اسالمی ایقالب از پس نای دنه از
 امدا  کندی    ایجداد  اسدالمی  ایقالب مبایی از متأثر را فرننیی خزائن از هدیدی ایوار و امواج

 عرصده  و پرنده  ایدن  در دلخوا  فروغ و فرننیی مطلوب آرامش با ای  دور  کوتر در مر  این
 پایده  بدر  فرنندگ   آیندد  بدرای  ریدزی   بریامه چراکه  (1387 مقتدایی،)است شد  یار و نورا 
 فرننیدی  هامعده  در موفق حضور هرت مناسبی سرمایه فعلی فرننیی کوبودنای یا و ییازنا
 بدا  دارد ضدرور   آیندد   فرننگ به بخشیدن شکل در موثر یقش ایفای برای و ییست آیند 
 شناسدایی  آیندد  را  فرننیدی  تحدوت   و تغییرا  هدی شکل به پژونی،  آیند  مبایی به اتکا
 رننودون  فرننیدی  و فکدری  مناسد   الیدوی  سدوی  بده  را هامعده  بیشتر چه نر بتوان تا کنی 

 رویددادنای  تدر   شدفا   و زودتدر  اگدر نرچده   گفت توان  می(. 1394 ترک، کشاورز)ساخت
 موفقیدت  سدوی  به فعلی، نای یسخه تغییر طریق از که بود خوانی  قدادر برتدر ببینی ، را آیند 
 آیندد   کنتدرل  راسدتای  در (.Gordon, 2008)کندی   اتخدا   برتددری  تصدویوا   و برداری  گام

 حددائز مددوارد از فرننددگ، عرصدده در نددا فرصددت و مخدداطرا  برابددر در آمددادگی و فرننددگ
 اسدالمی  هوردوری  در مفردوم  ایدن . اسدت  «فرننیدی  بدایی  دیدد  » ضروری، و بایسته انویت،
 آشدفتیی  لش،چدا  تدرین  اساسدی  دارد  بده نودرا    عودل  و یظدر  عرصه در نایی چالش ایران 

 وضد   پدایش  ایجدام » بده  شددن  محددود  و پژوندی  آیندد   مفانی  از آن دوری بعد و مفرومی
 از رصدد  مفردوم  است  کشور در «فرننیی رصد» به موسوم نای فعالیت در «فرننگ موهود

 فضدای  در کشدور  کندویی  وضعیت در اما. است گشته پدیدار پژونایه آیند  نای فعالیت بطن
 مانیتدا   بایی دید  مفروم که است حالی در این دارد  وهود آشفتیی ،آن تئوریک و مفرومی

 پژوندی  آیندد   مفدانی   کاربست با آن مفروم از تری مناس  تبیین و دارد پژونی آیند  مایه بن
 فرنندگ  امر متولی یرادنای فرننیی نای فعالیت اثربخشی برای بستری تا یواید می ضروری

 متدولی  ندای  دسدتیا   وهدود  علیرغ  که یابد می بروز اینجا زا مسئله طرح زمینه. یواید فران 
 بدایی  دیدد   یرادندای  و مراکدز  تأسدیس  بدودن  توسدعه  به رو چنین ن  و کشور در فرننگ امر
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 در پژونایده  آیندد   ییدا   اسدالمی،  ایرایدی  فرنندگ  از مراقبدت  و بدایی  دیدد   ند  با فرننیی
 بدایی  دیدد   بدرای  شناسایه ریخت یچارچوب فقدان و بود  کوریگ فرننیی رصد نای فعالیت

 ایدن  بدا . شدود  مدی  احسدا   شدد   بده  شناخت شالود  مفردومی آن،  کوک به برای فرننیی
 ندای  وضدعیت  و پارامترندا  کده  شدود  مدی  مطدرح  گویده  بددین  تحقیدق  اصدلی  سدوال  اوصا ،

 چیست؟ ایران اسالمی هوروری در فرننیی بایی دید  شناسایه  ریخت چارچوب
 رصدد  خصدو   در پژونایده  آیندد   ییدا   بدودن  کوریگ ننگ،فر از مراقبت ضرور 

 ایدن  به تری هدی توهه تا کند می ایجاب آن برای مفرومی چارچوبی وهود عدم و فرننیی
 مرد ،  اقدداما   از یکدی  تحقیدق  اصدلی  سدوال  به توهه با و راستا این شود. در مبذول عرصه

 یظدری  پشدتوایه  وایدد ت مدی  کده  اسدت  فرننیدی  بدایی  دیدد   شناسدایه  ریخت چارچوب طراحی
 ایجدام  بدرای  بسدتری  ایجداد  راسدتای  بندابراین در . باشدد  عودل  عرصده  در فرننیدی  بایی دید 
 حاضدر  تحقیدق  اصلی کشور، ند  در فرننگ امر متولی یرادنای توسط فرننیی بایی دید 

باشدد    ایران مدی  اسالمی هوروری در فرننیی بایی دید  شناسایه ریخت چارچوب به دستیابی
 امدر  متدولی  یرادندای  و ندا  دسدتیا   فرننیی بایی دید  نای فعالیت اثربخشی و کارامدی به تا

 بده  فرعدی  انددا   پدژونش،  اصدلی  ندد   تحقق منظور به. یواید کوک کشور در فرننگ
 :گردد  تعریف می  یل شرح

 آن  اهزای و نا مولفه و بایی دید  مفروم تبیین و واکاوی .1
 پژونی  آیند  ادبیا  بر أکیدت با فرننیی بایی دید  تعریف .2
 شناسایه   ریخت رویکرد با نا آن ابعاد و فرننیی بایی دید  پارامترنای شناخت .3

اندا  فوق، پژونش حاضر به دیبال پاسخ به این سوات  است کده مفردوم    با توهه به
بدایی فرننیددی چیسدت؟ و بددا رویکددرد     نددای آن چیسدت؟ تعریددف دیددد    و مولفده  بددایی  دیدد  
 نای نریک از ابعاد کدامند؟  بایی فرننیی چه ابعادی دارد و وضعیت  شناسایه، دید   تریخ

 . مفاهيم و مبانی نظری پژوهش1

پژوندی داریدد، تأمدل در مبدایی و مفدانی        مایده آیندد    پیش از پرداختن به موضوعاتی که بدن 
وش یوایدد. فضدای کیفدی حداک  بدر ر      پژوندی ضدروری مدی    کلیدی مرتبط بدا حدوز  آیندد    

ندا    یسبت به آیچده در پدژونش   -ادبیا  پژونش    تر  شناسی ییز ضرور  کاوش عویق  ریخت
بایی فرننیی مسدتلزم واکداوی    یواید  لذا ورود به مقوله دید   را دوچندان می -مرسوم است 

باشد. از ایدن روی در ابتددا مفردوم     پژونی و فرننگ می مفانی  مرتبط با آن در حوز  آیند 
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نا و مناب  آن تبیدین و    در آیند  پژونی تشریح شد  و کارکردنا، رویکردنا، روش بایی دید 
بایی مورد بررسی قرار گرفته است  پدس از آن مفردوم فرنندگ، مختصدا ،       نای دید   مولفه

ایران ارائه گردید  تا فتح بابی باشد برای پدرداختن   عناصر و سطوح آن در هوروری اسالمی
 شناسایه آن.  رننیی و ارائه زمینه ریختبایی ف به مفروم دید 

 پژوهی  بانی در آينده . مفهوم ديده1-1

نای موکن و  پژونی دایشی است در پی شناسایی، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابی آیند  آیند 
نای مرهح را ایتخاب و برای شکل بخشدیدن   نای هامعه آیند  ارزش  محتول است تا بر پایه

ندا سدخن    پژوندی از ایدواع آیندد     در آیندد   (.Bell, 2003)د  کوک کندد ترین آین به مطلوب
بیندی خدوب، یدک      گرایایه این اعتقاد کده یدک پدیش     شود و برخال  رویکرد واق  گفته می

ای اسدت کده     بیندی  بینی خوب، پیش بینی لزوما درست است، وهود یدارد. در واق  پیش پیش
قو  را شناسدددایی و سدددفس معرفدددی  رویددددنا و موضدددوعا  یوآیندددد و رویددددادنای بدددال  

(  در واقد  بدرای اثدربخش بدودن در یدک دییدای پیچیدد  و متغیدر،         Gordon, 2008کندد)  می
نا و تردیدنای یوآیندد   بینی رویدنا، موضوعا ، فرصت گیریدگان باید به دیبال پیش تصوی 

ایی برای ایجداد  ییاری رانبردی و افزایش توای نا ییازمند توسعه و استفاد  از آیند  باشند. آن
مرد  اسدت بده سیاسددتیذاران و     (.Slaughter, 1999)باشددند   ییدر مدی    و حفد  ییدرشآ آیندد    

نای هدید و آتی و نوچنین تردیدنا آگدانی داد  شدد  و    گیریدگان دربار  فرصت تصوی 
ندا و... آمداد  سداخت. یدک ابدزار مناسد         نا و شیفتی نا را برای تغییرا  شدید، شوک آن

 .(Amanatidou et al, 2012است )« بایی  دید »د  برای این ن
ییدری   بایی ابزاری برای کوک به سیاستیذاران برای توسعه و حف  ییرش آیند   دید 

پویی، پویش محیط، پدایش و ...    نایی نوچون افق  مورد ییاز آیان است. این امر که با فعالیت
اد  از اطالعدا  دربدار  تغییدرا  و    توان به طور کلی اکتسداب و اسدتف   شود را می شناخته می

تحددوت ، رویدددادنا، رویدددنا و ... در محددیط تعریددف کددرد و ایددن دایشددی اسددت کدده بدده    
 دیبدال  بده  نووار  پژونان (.آیند Choo, 2002ریزی اقداما  آتی کوک خواند کرد ) بریامه

 چده  کده  ندبیداییر ایدن نسدت    ندا  یشدایه  این. نستند تغییر نای    یشایه ترین ضعیف حتی تشخیص
 خواندد  ندایی  رویداد چه آبستن آیند  احتوات  و است پیش در هدیدی نای روید و نا تحول
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 1بدایی    دیدد  بده  باشدد،  ندا  تحدول  و ندا  تغییدر  کشف متضون که نایی به طور کلی، تالش. بود
نای کلیدی آن شدامل پدویش )افدق یدا محدیط( و        ( که فعالیت1386فر،   است )ملکی موسوم

 پایش است.

 و پويش محيط 2پويی  . افق1-1-1

( در 1975تدوان در کدار اثرگدذار آیسدو  )     پویی را می در حالی که سرمنشأنای فکری افق
نای ضعیف دیبال کرد اما این عبار  در اییلستان و بعد از نزار    خصو  شناسایی یشایک

د داریدد کده   پویی وهو تعاریف زیادی از افق(. Schultz, 2006) معرو  و یرادینه شد  است
باشند. به زع  مدایلز و    اید، ولی تعاریفی وهود دارید که پرکاربردتر می نا ارایه شد  طی سال

پویی توسط دولت اییلسدتان بده طدور گسدترد  در      ( تعریف ارائه شد  از افق2012ساریتا )
گویده تعریدف    ایدن  2002پدویی را در سدال    افدق  3(DEFRAاین کشور و اروپا کاربرد دارد. )

نای بالقو  و تحوت  محتول آیندد  کده در    مند تردیدنا و فرصت  رد  است: ارزیابی یظامک
در عین حال، غیر محددود بده مدواردی اسدت      -قرار دارید  ریزی هاری حاشیه تفکر و بریامه

توایدد موضدوعا  بددی  و     پدویی مدی   . افدق  -ریزی فعلی ماست  که در مرزنای تفکر و بریامه
رید  بدا     موضوعا  و رویدنای پایددار و باثبدا  را کداوش یوایدد. ون     غیرمنتظر  و نوچنین

، 4پدویی نلندد   ییداری اییلسدتان و مرکدز افدق     پدویی آیندد    گیری از تعداریف مرکدز افدق     برر 
نای بالقو   مند مسائل، تردیدنا، فرصت  پویی را اینیویه تعریف کرد  است: ارزیابی یظام  افق

پدویی   نای هاری است. افق ریزی ر مرز تفکرا  و بریامهآیند  و تحوت  محتول آتی که د
ندای ضدعیف را    تواید موضوعا  بدی  و غیرمنتظر  و نوچنین مسایل، رویدنا و یشدایک  می

ندا و شناسدایی    پدویی، بربدود پابرهدایی سیاسدت     واکاوی یواید. به طور کلدی، ندد  از افدق   
ریف اهدیددترین تعد  ی از یکد (. Van Rij, 2008, 2010a, 2010bندا در دایدش اسدت)    شکا 

مندد    پویی، چش  داشتِ یظام اید: افق ارائه داد  2015پویی را کیولس و نوکاران در سال   افق
نای   تواید، یشایک  باشد. این عالئ  می به منظور شناسایی عالئ  اولیه تحوت  مر آ بالقو  می

نا و  پایدار و باثبا ، ریسکنا، مسائل  سازنا یا دییر تحول  ضعیف یا اولیه، رویدنا، شیفتی

                                                                                                                                        
1  . Observation / Observatory 

2  . Horizon Scanning 

3  . UK Department for Environment, Food and Rural Affairs  
4  . UK Foresight Horizon Scanning Centre (HSC) / Horizon scan Netherlands 
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نای گذشته را بده   نای فعلی باشند که فرضیه ایدیشه تردیدنا و مشتول بر موضوعاتی در مرز 
پویی در افدق زمدایی تحدت مطالعده در هسدتجوی تعیدین آیچده باثبدا           کشند. افق چالش می

اسددت، آیچدده موکددن اسددت تغییددر کنددد و آن چدده بدده طددور مسددتور در حددال تغییددر اسددت،    
 (Cuhls et al, 2015).باشد می

شود کده   عبار  پویش معووت به مشاندا  منظ  و مکرر یک محیط یا یراد اطالق می
تر نسدتند، ایجدام    نایی که به دتیلی ییازمند بررسی دقیق با ند  تشخیص و شناسایی پدید 

به  مند موضوعا  مرتبط  ، شناسایی و بررسی یظام1پویش محیطی (.Van Rij, 2008گیرد) می
باشد که لزوما مسائل درحال ظرور )یوآیند( یدا غیدر منتظدر      می 2زمینه مورد عالقه یا ییرایی

ییستند، پویش محیطی موکن است بدر یدک بداز  بسدیار کوتدا  مدد  تورکدز داشدته باشدد.          
نای یو و بدی  تأکید دارد. البته یباید گفته شود کده    نایی با ویژگی  پویی معووت بر پدید   افق
پویی نویشه به دیبال موارد مدبر  و موضدوعا  یاشدناخته اسدت  ایدواع موضدوعاتی کده         قاف

گیریدد، بده طدور معودول از فیلترندای یدک فرایندد          پویی مورد توهه قرار مدی  معووت در افق
نددا را آشددکار   پددویی، بایددد یاشددناخته پددویش محیطددی عبددور خواننددد کددرد  بدده نرحددال افددق 

پویی و پویش محیطدی دو   معتقد است افق (2011)3درییر (Miles and Saritas, 2012).سازد
پژونددان اغلدد  در مددورد  واژ  در ظددانر قابددل هدداییزین بددا یکدددییر نسددتند و حتددی آینددد 

کدن    دارد به عنوان یک پویشیر احسا  مدی  چیوییی کاربرد آن مردد نستند. وی بیان می
تجوی آیچده اکندون در حدال    نا تفاو  وهود دارد  پویش محیطی تنرا به معندی هسد   بین آن

باشد. اما پدویش افدق هسدتجوی     اتفاق افتادن است و پیامدنای فوری و بدون دریگ آن می
تددر پیامدددنای احتوددالی آیچدده اکنددون در حددال اتفدداق افتددادن اسددت و هسددتجوی     گسددترد 
بدرای فرد  اینکده چیویده چیزندا موکدن اسدت در آیندد  تغییدر کنندد،            نای ضعیف  یشایک

دن  را توصیف کدن ، تدرهیح    دارد اگر من بخوان  آیچه که ایجام می بیان میباشد. وی  می
خوان  داد بیوی  من یک پویشیر افق نست ، زیرا پویش محیطی بسدیار محددود اسدت  در    

دند. البتده تدا حدد زیدادی بدرای ندر شخصدی         حقیقت نر پویشیر خوب نر دو را ایجام می
ت ییران این تفاو  که عوددتا معندایی اسدت،    ییاری، غیر ضروری اس خارج از زمینه آیند 

 شود.

                                                                                                                                        
1  . Environmental Scanning 

2  . The topic of concern 

3  . Draeger 
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 . پايش1-1-2

، حدائز انویدت اسدت.    1نای نشداردنند  اولیه مبتنی بر پایش  پویی و سیست   یوودن افق متوایز
ندا، اهداز  خواندد داد تدا      ، بخشی از فرایند نشدار استراتژیک است. پدایش موضدوع  2پایش

ندا و   کندی . پاییددنآ )یظدار ( مسدائل از طریدق مددل       آمیز را شناسایی  بتوایی  مسائلآ مخاطر 
کده بدر    -آوری اطالعا  مدورد ییداز    شود. پایش منجر به هو  نای مناس  ایجام می شاخص

خواند شدد  پدایش یدک موضدوع و       -شود  نای مرتبط تعریف می نا و شاخص اسا  مدل
وعا  هدیدد و در  یظار  و پاییدن یک مسئله، موکن است با ایتخاب از میدان عالئد آ موضد   

تدرین شدکل    حتی در بی قاعد  -حال ظرور آغاز شود. اگر کاوش موضوعی را شروع کنی  
از آیچده کده در هسدتجوی     -اگرچه حدداقلی  -به منظور ایجام آن ییاز به داشتن یک اید  -

افتد این است که یاخودآگا  بر یک مدل شناختی اتکدا   آن نستی  داری . آیچه که اتفاق می
شناختی، ضونی است. در واق ، به منظور پویش افق، ما از پیش از یک  که این مدل کنی  می

کنی ، حتی اگر بسیار یاقص باشد. پایش ییدز ریشده در یدک مددل دارد، امدا       مدل استفاد  می
یک مدل که صریح سداخته شدد  و بدا فرایندد تحلیدل، بربدود یافتده و تصدحیح شدد  اسدت.           

ه نستند و تفاوتشان در تعالی و پیشرفته بودن مدلی است توان گفت پایش و پویش، مشاب می
که مورد استفاد  قرار گرفته است، یه در فرایند واقعی بده کارگرفتده شدد  بده منظدور ایجدام       

توایندد اغلد  ابدزار و پشدتیبایی مشدابری را بده        رو، پویش و پدایش مدی   پویش و پایش. از این
ندا از طریدق پدویش شناسدایی       ندد  یشدایک  البته تفاو  در این است که وقتدی   کارگیرید.

موضوعا  و فراموضوعا  یوآیندد اسدت، پدایش یدک موضدوع و یظدار  و پاییددن یدک         
ندای موضدوعا  هدیدد و یوآیندد آغداز شدود         مسئله، موکن است با ایتخاب از میان یشایک

(Lavoix, 2012). 
حددال شددناختی اسددت کدده بددا نددد  ارزیددابی رویدددادنای در      ای روش  پددایش، رویدده

پدذیرد.    ترین زمان موکن پس از آن ایجام می  دادن یا در کوتا    گیری، نوزمان با روی  شکل
ندای پدایش شدد ،      ، اغل  برای آیند  بسدیار یزدیدک پدیدد    3گر  نای پایش  بسیاری از سامایه

 -کنند. پایش اگر بده شایسدتیی اهدرا شدود، روشدی       نای دائوی یا متناوب ارائه می  بینی  پیش
نایی است که به یحوی آیند  را تحدت تدأثیر قدرار      معتبر برای پژونش دربار  پدید  -القو ب

                                                                                                                                        
1  . Surveillance-Based Early Warning Systems 
2  . Monitoring 

3  . Monitoring System 
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نا به دلیل ارتباطی که با رفا  و اندا  بشر دارید، نووار  مورد توهه   دنند. برخی پدید   می
ندا پدایش در چندین مدواردی بسدیار سدودمند و         اید  به عدالو  در برخدی پدیدد      نا بود   ایسان

نا بسیار گسترد  است  از حف  و سدازگاری تدا مداخلده      س  خواند بود. قلورو این اقداممنا
ندا در    ندا یدا حفد  آن     نا )به منظور سودمند ییه داشتن آن  فعاتیه برای ایجاد تغییر در پدید 

نای پایش را ییز در بردارد و خود در حال تبددیل بده     مسیر تغییر مطلوب(. پویش برخی هنبه
 (.1396هداگایه است )بل، روشی 

 نگاری  بانی به مثابه ابزار سياستگذاری و بخشی از فرايند آينده  . ديده1-1-3

بدایی یوایداییر یدک ابدزار سیاسدتیذاری اسدت کده ندد  آن           در یک دیدگا  محدود، دیدد  
ای از اطالعددا  و شددواند در زمیندده    منددد دامندده گسددترد    عبددار  اسددت از گددردآوری یظددام 

نا و رویدادنا در یدک محدیط سیاسدی، اقتصدادی،       یوآیند، رویدنا، تحوت ، اید موضوعا  
پدویی مفردومی بدرای      تدر، افدق    اهتواعی، تکنولوژیکی یا اکولدوژیکی. از یدک منظدر گسدترد     

ندا در مواهرده بدا یدک      نای سازمان  ییاری است که ند  آن، ارتقاء قابلیت  نای آیند   فعالیت
. در واقد  کدارکرد یخسدت عبدار  از     (Habegger, 2009)باشدد      مدی آیند  غیرقطعی و پیچید

ندای هدیددی اسدت کده منجدر بده یدک          از طریق ارائه دایدش و ایدد   « بخشی سیاست  آگانی»
مشدی یدا سدناریونایی در زمینده موضدوعا         خروهی ملوو  از قبیدل گدزارش، خالصده خدط    

سدازد. بندابراین، منداف       را میسر می« یهنای یوآورا  توسعه سیاست»شود. کارکرد دوم،  یوآیند می
محدور راید  در    -ییاری، دو وهه دارید: از یک سو تورکدز محصدول     و آیند  بایی  بالقو  دید 

و از سدوی  « گدذاری  ارائه اطالعا  دربار  تحوت  آیند  به عنوان مبنایی برای اولویدت »زمینه 
یوآورایه در بین سیاستیذارایی است کده  دییر، تورکز بر یک فرایند یادگیری متقابل تعاملی و 

 .((Da Costa et al, 2008ایییزید   را برمی« ایدازنای مشترک ظرور چش »

نای  اتی در آماد  شدن  ییاری رانبردی است و عدم قطعیت بایی بخشی از آیند   دید   
آوری   هود   بایی به منظور شناسدایی و   دید  .(Bishop, 2009)کند  برای آیند  را شناسایی می

 Major) دند  ییاری هام  را شکل می  از فرایند آیند  -اگرچه مر  -شواند تنرا یک بخش

et al, 2001).  نا و موضوعا  یوآیندد را توسدعه     ییاری، نوشیاری در رابطه با وضعیت  آیند
 ای از مسدیرنای موکدن در مدورد اینکده آیندد        با توسعه دامنده  -داد  و از تفکر استراتژیک 

 (.Habegger, 2009) کند پشتیبایی می -تواید باشد  چیویه می
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 نگاري جامع  : فازهاي آینده1شکل

 (Schultz, 2006 & Habegger, 2009 based on Horton, 1999) 

 فاز
 فاز یک

 (شناسایي اولیه)

 فاز دو

 (نگاري  انجام آینده)

 فاز سه

 (هاي سیاستي  توسعه گزینه)

 توصیف
شناسایی و پایش 

وضوعا ، روندها، م
 تحوت  و تغييرا 

های   ارزیابی و درک چالش
 سياستی

های مطلو  و   رویاپردازی آینده
 اقدام سياستی

 بصير               اقدام دانش ااالعا       زنجیره ارزش

 سناریوها های آینده پروژه بانی  دیده ابزار

 بانی  های ديده . مولفه1-1-4

بدایی  که تصویوا  دربار  تعریف واحدنای تحلیل باعد  نددایت    به طورکلی، مر  است
 Hiltunen 2008a; Mendonca etشدود)  ارائه خوانند داد، مدی « مشاندا  آیند  محور»آیچه 

al, 2004( سدداریتا  و اسددویت .)نددا و  شددوک»، «2نددای تغییددر پیشددران»، «1رویدددنا( »2011
دایندد کده    را واحددنایی معندادار مدی   « 5فنای ضعی یشایک»و « 4نا اعوهاج»، «3سازنا شیفتی

ندای   یشدایک »رسدد مفردوم    سازد به یظر مدی  ( خاطریشان می2010باید پویش شوید. کوسا )
که پر استفاد  اما کوی فاقد دقت است، نوه آن چیزی است که مرتبط بدا تغییدرا    « ضعیف

رید  مفانیوی باشد. وی چارچوب بدیلی برای پویش تدوین کرد  که دربرگی بالقو  مر  می
پویی که توسدط   نای افق است. تالش« رویدنا»و « نا پیشران»، «نای ضعیف یشایک»چون   ن 
(AJSAN)6 نا و  شناسی تغییر )رویدادنا، رویدنا، پیشران   گیرد، متورکز بر پویایی صور  می

شدوی  و دربدار  آن سدخن     در محیط ادراک شد  )محیطی که متوهه آن مدی  7نا( بینی هران
نا باشدد( نسدتند و    تواید محرک تغییر در سازمان گویی ( و محیط وابسته )محیطی که می می

یابدد، تورکدز آن بده سدوت بربدود شدناخت و         نوچنان که سطح بلدوغ سدازمان افدزایش مدی    
                                                                                                                                        
1  . Trends 

2  . Drivers of change 

3  . Wild cards/shocks 

4  . Discontinuities 

5  . Weak signals 

6  . Australasian Joint Agencies Scanning Network 
7  . Worldviews 
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 & Delaneyکندد)  نای ضعیف، تغییر مدی  دنی دربار  موضوعا  محوری و یشایک گزارش

Osborne, 2013 ترین   فوق و بررسی ادبیا  و تعاریف ارائه شد ، مر  (. با یظرداشت مباح
 اید.  بایی باید مورد توهه قرار گیرید در ادامه تشریح شد   نایی که در دید   مولفه

 نسدتند  تغییدر  بدروز  مرد   ندای  یشایه یخستین ضعیف، نای یشایک های ضعيف. نشانک
(Amanatidou et al, 2011)امدا  موکدن  تغییدرا   به ربوطم اولیه عالئ  ضعیف، نای  . یشایک 

 بدرای  مرد   ییرونای از توهری قابل نای  شاخص به توایند  می بعدنا که نستند ای  یشد  اثبا 
نددا  شددیفت پددارادای  اولیدده عالئدد  نددا  آن .شددوید تبدددیل نددا  یددوآوری و تردیدددا  تحددوت ،

 (.kuosa, 2010)ندد دن  مدی  یشان را نا اعوهاج یا نا پیشران آیند ، رویدنای یا( نا شکنی سنت)
 حال در که تغییری عامل» عنوان به را( ضعیف یشایک معنای به) ریش یک (1973) گود 
 شدکل  را قدوی  رویدد  یدک  آیندد   در اما کند  می تعریف «شود می درک دشواری به حاضر

 ضدعیف  نای یشایک از تعریفی آیسو ، اییور کارنای به استناد با( 2007)نیلتویِن .دند می
 فدران   بدرای  نندوز  کده  تحوتتی و رویدادنا ،(خارهی یا داخلی)نشدارنا : است  داد ارائه

 بده  یسدبت  کامل نای واکنش تعیین برای یا و نا آن اثرا  از دقیق برآورد یک امکان آوردن
 ندای  یشدایک . (Mannermaa, 1999دارد) قدرار  عرفی خِرد حواشی نستند و در یاقص نا، آن

 توایندد  مدی  که نستند غیرمروی ظانر به و کوچک اریه رویدادنای و موضوعا  ضعیف،
 وهدود  ندایی  یشدایه  و آثار امروز  برتر، عبار  به. بیویند سخن ما با آیند  تغییرا  زمینه در

 امدر  ایدن  ادراک، و فرد   بدا . داریدد  آیندد   محتودل  رویددادنای  و رویدنا به اشار  که دارید
 دادیدد  مدی  آیندد   در رخدادنایی از رخب که گذشته ضعیف نای یشایک که است پذیر امکان

 ندای  یشدایک  ییداری،  آیندد   خدام  مدواد  از یوعی عنوان به (.Hiltunen, 2006)شوید مشخص
 تلقدی  یاکامدل  و هزئی غیرساختارمند، یاخالص، محیطی نای داد  عنوان به توایند می ضعیف
 آن، بدر  عدالو   و شوید پاتیش ارزشوند اطالعاتی به بافتار، به توهه با است موکن که شوید
 1یشدا  بده زعد  ب   (.Mendonca et al, 2012)بیاوریدد  ارمغان به را کاربردی و رانبردی دایش

 یدا  شود، رویدداد  می یامید  پویش تکایه تغییر که زودننیام یا ضعیف یشایک (، یک2009)
 خدودش  تکایده . است وقوع حال در تغییر دند می نشدار که اطالعا  است از هدید بخشی
 تبددیل  حوز  یک در مر  پیامدنای با مر  تغییر یک به تواید می بلکه ییست مر  ییرتغ یک
 تواید قابل ایتظار یا غیرمنتظر  باشد.   می یشایه تغییر. شود

                                                                                                                                        
1. Bishop 



 هفتم و شماره بیست ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     18

 زمدایی  دور  یک طول در تحول عوومی هرت توان می را روید ها. روندها و پيشران
 تدأثیر  بدا  بلندمدد   توایندد  مدی  ارویددن . کدرد  یسدبی تعریدف   بدودن  بیندی  پیش قابل ویژگی با

 یدک  از بخشدی  اسدت  موکدن  رویددنا . باشدند  کد   تدأثیر  با مد  کوتا  و( روید کالن)قوی
 ییروندا،  از دسدته  آن بده  ندا    پیشدران (Van Rij, 2012) باشدند  موضوع یک علیت یا موضوع
  باعد  و نسدتند  پدذیرش  قابدل  یفعان  ی سوی از که دارید اشار  نایی قطعیت عدم و عوامل
 یدا  ییروندا  عوامل، از دسته آن تغییر، نای شوید. در واق ، پیشران می تغییر رایدن پیش یا ایجاد

 اسددتراتژیک، ایتخدداب تغییددر راسددتای در تواینددد مددی کدده نسددتند تحددوتتی و رویدددادنا
 قابدل  ییداری،  آیندد   دایدش  و ندا  اسدتراتژی  یدا  توسدعه  و تحقیدق  نای فعالیت گذاری، سرمایه
 ارزش دارای آیندد   در ند   و نسدتند  پدذیرش  قابدل  حاضر حال در ن  نا نآ .باشند پذیرش
 بیداییر  حقیقت تغییر و در بنیادین ییرونای نا پیشران(. Saritas & Smith, 2011) بود خوانند
 ولدی، ) نستند مستقی  کنترل از خارج ییرونا نستند  این موضوع یک در تغییر ایجاد عوامل
1386.) 

 در مرد   و سدری   تغییدرا   بده  نا اعوهاج سازها. ها( و شگفتی  ها)ناپيوستگی اعوجاج
 .داریدد  اشدار   عویدق  آوری شدیفت  یدا  اساسدی  بدودن  بیندی  پدیش  غیرقابل هنبه بدون مسیرنا

 مسدتقل در  رویددادنای  ورای در و زمدان  طول در که نستند تأثیراتی نا موقعیت نا، اعوهاج
 مدورد  راستای یا گذشته مسیرنای بناییزیر صور  به و دارید سری  تغییرا  نستند، هریان
 تغییدرا   (.Saritas & Smith, 2011)دنند  می تغییر را ریزی بریامه یظاما  و نا سیاست ایتظار

 تغییدر  یدوع  تدرین  مخرب. باشند غیرمستور یا مستور توایند می بیرویی محیط در شد  شناسایی
 آن بده  پژوندی  آیندد   در کده  سدت ا بدات  تدأثیر  امدا  پدایین  احتودال  بدا  رویددادنای  غیرمستور،

 سدازنا،  شدیفتی  و نا . شوک(Petersen and Stienmeller, 2009)شود    گفته می سازنا شیفتی
 بفیویدیدد  وقوع به توایند می که نستند ای  گیرکنند  غافل رویدادنای و نا موقعیت از دسته آن

 بسدیار   تدأثیر  بفیویدیدد،  وقوع به چنایچه اما برخوردارید  ایدکی  بسیار احتوال از معووت  ولی
 مسدیرنای  و دارید نا چارچوب و اصول تغییر به توایل نا موقعیت این. داشت خوانند باتیی

 دییدر  ندای  فرصدت  و ندا  چدالش  برای هدیدی مبنای توایند می که کنند می خلق را هدیدی
 بدرای  تزم یآمدادگ  یدا  و کردیدد  یودی  فکدر  ندا  آن به یفعان  ی این از پیش تا که کنند ایجاد

 یدک  وقدوع  یوایاییر سازنا شیفتی (.Saritas & Smith, 2011)یداشتند  را نا آن با رویارویی
( شددید  و هددی ) مرد   و( غیرمنتظدر  ) گیرکنندد   غافدل  ،(سدری   و خبدر  بی) یاگرایی رویداد
 ند   ییداری  آیندد   مر  چالش یک یوایاییر بنابراین و بود  عادی حالت از خارج که نستند
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 و منددویکا  (.Mendonca et al, 2009)باشدند   مدی  محققدان  بدرای  ند   و سیاسدتیذاران  بدرای 
 توایدد  مدی  کده  فرد به منحصر و یاگرایی رویدادی» عنوان به را ساز شیفتی( 2004) نوکاران

 اید. کرد  تعریف «کند ایفا را عطف یقطه یک یقش خا ، روید یک تکامل در
 یدا  آیندد   روایدت  یدک  کنندد   توصیف معووت  یوآیند موضوعا  موضوعات نوآيند.

شددود  گرفتدده قددرار هامعدده سیاسددتیذاران و توسددط بایددد کدده نسددتند کوچددک سددناریویی
(Amanatidou et al, 2012.) یدا  کده  نستند شواندی بر مبتنی نای موضوعا  یوآیند، داستان 

 میدز آ مخداطر   رویدادنای و تحوت  یا کنند می تجس  را امیدبخش رویدادنایی و تحوت 
 ,Van Rij)داریدد   کدردن  خنثی و ایطباقی اقداما  به ییاز یا و پرورش و پشتیایی به ییاز یا که

. داریدد  سیاسدتی  اقددام  به ییاز که دارید مسائلی نا و تردیدنا و فرصت به اشار  نا  آن .(2012
 اقدداما   یدا  یظدارتی  اقدداما   بلکده  یردادی  اصدالحا   تنردا  یده  اسدت  موکدن  اقداما  این
 یدوآوری  ندای  بریامده  شدروع  یدا  تحقیق بریامه یک تنظی  یا مالی تأمین مایند گذاری یتاولو

 احساسدا   و ندا  ارزش قدوی،  عالئق ها به شواند، از ترکیبی مبنای بر موضوع باشد. قدر 
 .(Van Rij, 2011)شود  می تعریف

 پس از توصدیف موضدوعا  یوآیندد، معناسدازی و     آميز.  ها و تبليغات اغراق گفتمان
یابدد. معناسدازی )تبدادل و تطبیدق       کردن موضوعا  یوآیند فرننیی موضوعیت می  اهتواعی

بدایی    آیچه تاکنون آموخته شد  است( فعالیتی کلیدی برای تجزیه و تحلیدل اطالعدا  دیدد    
 یدا  آیندد   موضدوعا   خصدو   در کارگدا   قالد   در آیند  باشد که در آن گفتیونای  می

(. در Cuhls et al, 2015)گیدرد    مدی    مختلدف شدکل   ازییرانبد  با تخصصی گفتیونای دییر
 شدود  اطدالق  حقیقدی  و علوی اطوینان قابل نای یافته به باید تنرا یه موضوعا  واق  توصیف

 و قددر   روابدط  عالیدق،  مرد ،  ارزشدی  ندای  سیسدت   بدر  ایتظدار  قابدل  تدأثیر  دارای باید بلکه
 خصدو   در ارتبداطی  ندای  مباحثده  به د،یوآین موضوعا  دربار  نا باشد  گفتوان احساسا 
 گیدری  تصدوی   فرآیندد  یدک  در یدا  سیاسدی  عرصده  در که شود می اطالق یوآیند موضوعا 

 شدور  بده  کلی طور آمیز به اغراق تبلیغا  اصطالح (.Amanatidou et al, 2011)افتند می اتفاق
 از بدیش  نای اعالن خا ، موضوع یک پیراموان ایداز  از بیش تبلیغا  حد، از بیش شوق و

 آمیدز  اغدراق  تبلیغدا   ندد  (. Van Rij, 2011)کندد   می اشار  آمیز اغراق ادعانای یا و ایداز 
 یوآیندد  اسدت. موضدوعا    مدد   کوتدا   در البتده  و قدوی  شدکلی  به گفتوان بر تأثیرگذاری

 داسدتان  خدط  کده  باشدند  موفدق  سیاسدی  گفتودان  در توایند می صورتی در تنرا شد  شناسایی
 ترهیحدا   و بدود   سیاسدی  گفتودان  در قدوی  ارتبداطی  هاییدا   دارای اسدتفاد   ردمو( روایت)
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 (.Amanatidou et al, 2011باشد ) امروزی سیاسی گفتوان با مرتبط
 سدناریونایی  توسدعه  بدرای  بایی  توان از اطالعا  دید  . میها و سناريوها  عدم قطعيت

 و تردیددنا  دربدار   «اسدتراتژیک  یگفتیونا» باع  تواید می که کرد استفاد  آیند  پیرامون
 فقددان  از قطعیدت  عددم  تدرین حالدت،    در ساد (. Connery, 2012)شود احتوالی نای فرصت

عددم   کنتدرل  بدرای  را  راندی  شدود. سدناریونا   مدی   یاشدی  تفکدر  و تحلیدل  فقددان  یا اطالعا 
 تا بتوایندد  باشند  پیچید  کافی حد به باید از سناریونا، ای  کنند. مجووعه   می فران  نا  قطعیت

 بده   کلدی  طدور  بده  اولیده  پوشش دنند. نشددار  را  محیطی قطعیت عدم نای  هنبه ترین  مرتبط

 پدردازد.   سناریو می با ارتباط در رویدنا توقف و رویدنا نای تغییر،  یشایه زودننیام  شناسایی

  یعندی کندی      را شناسدایی  ندا  شداخص  و یشداییرنا  از تعددادی  اسدت  در این خصو  برتدر 
دنندد   مدی  یدا کدانش   افدزایش  را سدناریونا  از یدک  ندر  وقوع احتوال که محیط در  تغییراتی

 (.1386)لیندگرن، بایدنولد، 
استایدارد  میزان با موهود وض  بین شکا  به یاظر . مسئلهمسائل و موضوعات باثبات
ضد   بدایی ایحرافدی از و    در صدورتی کده در فرایندد دیدد      .و مطلوب شاخص مد یظدر اسدت  

شوید  موضوعا  پایددار و    استایدارد مشاند  شود، به عنوان مسائل و نشدارنایی نویدا می
نای غیرمنتظدر  یدا مدورد غفلدت       نا با پدید  باثبا  ییز ارزشوند نستند و موکن است که آن

واق  شد  مدرتبط باشدند. بدرای یدک موضدوع پایددار، چنددان راید  ییسدت کده در تکامدل            
خود را تغییر دند. یک ییرش مناس  عبار  از طرح ایدن پرسدش اسدت    مد ، مانیت   بلند

تواید منجر به شتاب گرفتن، کندد شددن یدا تبددیل رویددنا شدود. البتده          که چه موضوعی می
ندا سدوال    ثبداتی آن   تدوان در مدورد ثبدا  یدا بدی       برخی چیزنا آن قدر مأیو  نستند که یوی

 .(Miles & Saritas, 2012)پرسید 

 بانی  يكردهای ديده. رو1-1-5

اید که زیربنای  محور و اکتشافی از یکدییر توییز داد  شد  بایی دو رویکرد موضوع  در دید 
 دنند: بایی را شکل می  فرآیند دید 

 نای یشایک) اصلی نای مالک شناخت بر متورکز این رویکرد محور. پويش موضوع
 رویکدرد  در. نسدتند  بدالقو   موضدوعا   از مرودی  ندای  بخش کنند  توصیف که است( اولیه

 شدناخته  بدالقو ،  ندای  یشایک شناسایی مبنای عنوان به موضوعا  مقدماتی توصیف مذکور،
 رویکدرد،  ایدن  در. کنندد  رد یدا  تأییدد  را موضدوع  یدک  واقعدی  ظرور توایند می که شوید می
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 سدطح  بدرای  آیندد   از مرد   یدا  کامدل  روایتدی  دارای که است نایی یشایک بر پویش تورکز
 از کده  کندد  مدی  شناسایی را نایی یشایک محور  موضوع پویش .نستند نا سیاست از خصیمش

 فرآینددنای  شدامل  آورد و معودوت    مدی  عودل  بده  پشتیبایی نا سیاست برای آیند  نای داستان
 اقددام  بده  ییداز  و اسدت  بات تأثیرگذاری مستعد که را موضوع یک که است متورکزی کامال 

 بینددی پددیش را موضدوعا   محددور موضددوع پدویش  .کننددد مددی سدته بره دارد، حاضددر حدال  در
 سیاسدی  توهه ییازمند که موضوعاتی بالقو  تأثیر از آگانی برای را ابزاری تنرا بلکه کند یوی

 .(Amanatidou et al, 2012)یواید  می ارایه نستند،
 پژونشدی  پروفایدل  یک با را نا یشایک مختلف ایواع اکتشافی پویش پويش اکتشافی.

 از استفاد  با نایشایک شناسایی اکتشافی، پویش رویکرد در .دند می قرار شناسایی مورد ازب
 فاقدد  و بود  غنی اکتشافی، پویش توسط شد  ارایه اطالعا . است باز هستجوی یوایه یک

 بدا  مشدخص  چدارچوبی  بددون  تحلیلیدر  کنجکاوایده،  یدا  اکتشدافی  پدویش  در. اسدت  تورکز
 پویش در. است هدید تحوت  دربار  اطالعاتی دیبال به  نن، در یوآیند بالقو  موضوعا 
 توصدیف  مختلف مناب  از اطالعا  پردازش با و شد  شناسایی یوآیند موضوعا  اکتشافی،

 کده  است نایی یشایک از بلند فررستی شناسایی اکتشافی، پویش رویکرد از ند  .شوید می
داریدد   وهدود  ایتخابی سیاست گستر  در تنرا و نستند یوآیند موضوعا  برای سازنایی پیش

(Amanatidou et al, 2012)      ندای    . به منظدور تصددیق موضدوعا  یوآیندد فرننیدی، یشدایک
( معتقد است آغداز فرایندد پدایش بدا     2012ثایویه باید به طور مستور پایش شوید. تویکس )

 نای موضوعا  یوآیند است.  ایتخاب یشایک

 انیب  ها و منابع ديده . روش1-1-6

شدوید و معودوت در قالد       بایی بده یددر  بدر مبندای یدک روش ایجدام مدی         نای دید   فعالیت
تواید از طریق مرور  بایی می  شوید. دید   نای مختلف اهرا می  تعدادی گام و روش و تکنیک

ندا و ... ایجدام    نای خبرگدایی، بررسدی مدواد کنفدرایس     نای گذشته، ورودی  ادبیا  پژونش
ندای شناسدایی    و نزینده بداتیی را صدر  کندد. در حدالی کده برخدی از روش       شود و زمدان  

 -بددا اسدتفاد  از ابزارنددای فندداوری اطالعدا  و یددرم افددزار    -تواینددد  موضدوعا  یوآینددد مدی  
نای خبرگایی ییز یدک یقدش مرد  و ضدروری در تددوین معیارندای        خودکار باشند. توصیه
ندایی کده مسدتلزم ارزیدابی و توهده       نای پژونشی و گزینش یشایک کاوش، تفسیر خروهی

ندا،    ندر یدک از روش   (.FAO of the United Nations, 2013)بیشتر نستند، بر عردد  داریدد   
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ندای   نا و معایبی نسدتند  شدرایطی از قبیدل عالئدق و ارهحیدت      بسته به شرایط، دارای مزیت
ندای    مدایی، ظرفیدت  ای و ز  نای بودهه  نا، محدودیت نای سیاستی مربوط به آن کاربر، زمینه

ندا و شدرایط اضدطراری بدالقو ، عودق و        نای خا  یظیر ریسک  موهود در دستر  یا هنبه
ندا    نای عودومی. عدالو  بدر ایدن، برخدی از روش       نا و ییرایی  گستر  مفانی  و درهه آگانی
ندای ضدعیف(،     ندا و شناسدایی یشدایک     آوری داد  بدایی)هو    برای مراحل اولیه فرآیند دید 

تر نسدتند  در حدالی کده برخدی، بیشدتر بدا مرحلده پدردازش، تجزیده و تحلیدل             رتر و مناس ب
ندا مبتندی بدر اطالعدا  مدورد ییداز سیاسدتیذاران بایدد           کدارگیری روش   سازگاری دارید. بده 

نایی باشد کده بتوایندد کلیده مراحدل مختلدف فعالیدت         نا یا ترکیبی از روش  متشکل از روش
 شش قرار دنند. بایی را تحت پو  دید 

توان یک  اطالعا  می پردازش یحو  نوچنین و مشارکت به طور کلی، بر مبنای سطح
بدایی را بده     نایی را ایجاد کرد که بررسی کاملی از کل فرآیند دیدد   ترکی  مناس  از روش

تدوان بیشدتر در    باشند: ترکی  یخست را می  نورا  دارید. سه ترکی  مذکور به شرح  یل می
رویکرد اکتشافی در یظر گرفت. در حالی که دو ترکی  بعد، بیشتر متوهه رویکدرد   راستای
 : (Amanatidou et al, 2012)محور نستند   موضوع
نددای ضددعیف تکویددل   پددویش اینتریتی)تددوئیتريویکی و ...( کدده بددا پددردازش یشددایک -

 گردد)رویکرد ییوه خودکار، مشارکتی(.    می
شدود)رویکرد ییوده    کداوی کامدل مدی    از طریدق مدتن   ارزیابی کارشناسی کایویی کده  -

 خودکار، غیرمشارکتی(.  
ارزیابی کارشناسی کایویی که از طریق پیوایش تخصصی، مرور ادبیا  و برگدزاری   -

 دستی( -شود)رویکرد ترکیبی   کنفرایس پشتیبایی می

ا  ندای آیندد  و موضدوع     بندی و سازمایدنی یشایک  فعالیت مرسوم دییری که در طبقه
( PEST ،STEPو مشدتقا  آن  STEEPV ندای   شدود، اسدتفاد  از یکدی از چدارچوب      ایجام می

PESTLE) ،STEEPLED ،STEEP ،EPISTLE  وDEGEST باشددد.   مددیSTEEPV   بدده رصددد
پدردازد )مندزوی     نا می  عوامل و متغیرنای اهتواعی، فناورایه، فرننگ محیطی، سیاسی و ارزش

 پژونایده   یند آ نای فعالیت تجربه (1394اعتقاد موتیی و نوکاران )(. به 1386پیوا،   و آقاسرهه

 ملدی  سطح نای  تحلیل ایجام برای الیونا این از کدام نیچ که   استداد یشان ایران محیط در

 پدویش  بدرای  چدارچوبی  ایرایدی  هامعده  بدومی  شرایطه ب نا با توهه  . آنیدارید را تزم کفایت

 قائدل  چارچوب این. شود  می شناخته بان  یند آ مدل باعنواناید که   ارائه داد  ایران کالن محیط
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 صدنعت ، سیاسدی ، سدالمت ، دیدن ، الولدل   بدین ی، اقتصداد ، اهتوداعی  گایده  د  بنددی   تقسدی   بده 
 .است زیست محیط و فرننگ ،فناوری و عل ، کشاورزیو

مناب  برای نا، برخی عناصر و ایواع   ( بیان داشته است که بر طبق پژونش2008نیلتوین)
تریدد. وی بدا پدژونش در مقیدا        بینی تغییرا  وهود دارد کده از دییدر منداب  مناسد       پیش
نای ضعیف فررستی از مناب  را ارائده کدرد  اسدت      الوللی با تورکز بر مناب  خوب یشایک  بین

نای سیاست، اقتصاد، فرننگ و اهتوداع،    نای ضعیف تغییر در حوز   که در شناسایی یشایک
  و فنداوری، محدیط، آمدوزش و یدادگیری و ... ارزشدوند نسدتند. از دیددگا  وی، منداب          عل

باشدند کده     ( می1نای ضعیف به ترتی  اولویت به شرح هدول شوار  )  مناس  برای یشایک
بنددی    تدوان دسدته    نا را بر مبنای مناب  ایسایی، مناب  متندی و منداب  بدرخط مدی      به طور کلی آن

 یوود.

 (Hiltunen, 2008b) هاي ضعیف  ابع خوب براي نشانک: من1جدول

 دانشمندان، پژوهشگران
 پژوهان  آینده

 همکاران
 نشریا  علمی و دانشگاهی
 گزارشا  موسسا  پژوهشی

 های مير از آینده مشاوران در زمينه
 های علمی و اقتصادی عمومی مجله

 رادیو و تلویزیون
 کتا  های علمی و آموزشی

ها و   های سازمان  اینترن : و  سای 
 ها شرک 

 ها(  مردم عادی )مشاهده آن
 ای افراد رسانه

 اینترن : نشریا  الکترونيکی

 اینترن : صفحا  شخصی افراد/مشاوران
 های ایميلی روزنامه
 های علمی تخيلی و ... کتا  ها و فيلم

های  های دولتی و سایر بخش گزارش
 عمومی
 های مباحثه  اینترن : گروه
 ها  بالگاینترن : و

 ای مطبوعا  زیرزمينی و حاشيه
 نشریا  ادواری

 های محلی روزنامه
 های داده الکترونيکی  اینترن : پایگاه

 مقاما  دولتی

 های ایميل  فهرس 

 ها  فيلم

 هنرمندان
 مطالعا  بازار
 سياستمداران

های ساتنه  گزارش
 ها شرک 

 اقوام و آشنایان
 ها ثب  ااتراع

 های دکتری رساله

 های قواني   امهن  ار 

 مناب  دیگر

 های هنری  نمایشگاه

 . مفهوم شناسی فرهنگ1-2

شناسی فرننگ و شدناخت اهدزاء و عناصدر     مفرومبایی فرننیی به   به منظور ورود به مقوله دید 
چرا که بدون درک صحیح از فرننگ و بدون آگدانی از اهدزاء    شود   یپرداخته مسازید  آن 

توهده بده   . در این راسدتا،  به میان آوردبایی فرننیی   دید سخن از توان  یک فرننگ نرگز یوی
ایدد،   را مطدرح کدرد    مباحد  و تعداریفی  ایدیشوندان مختلفدی کده دربدار  فرنندگ      نای هیظری
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  اگرچده  رسد تدا بتوان از آن بدرای توضیح مانیدت فرنندگ اسدتفاد  کدرد      ضروری به یظر می
دییددر در علددوم ایسددایی دارای تعدداریف و تعددابیر مفرددوم فرننددگ نواینددد بدددسیاری از مفددانی  
 حبده راحتدی در یدک تعریدف هدام  و واضد       ندا  مختلفی اسدت کده یکفارچه سداختن نوده آن  

ی ندا  کند که تدالش  رابر  بارفسکی ییز این یظدر را مطرح می (.1385ت، ی)براومقدور ییست 
ایدن اسدتعار    «. شدبیه تددالش بددرای بدده چندگ آوردن بداد اسدت       »معطو  به تعریف فرننگ 

کند که رعایت دقت دربدار    مانیت متغیر فرننگ را در بر دارد و بر این امر تاکید می ،هذاب
بده قدول سدایوون و     .(1387)کاوسدی و نوکداران،   معنای این واژ  تدا چده ایدداز  دشدوار است    

 بدر آیدد.   ترین مقوت  به شوار مدی  ترین و پرالتراب  ( فرننگ یکی از شخصی1383گوردون )
 .  رسد و حتی بیشتر میف یتعر دویستتعداد تعاریف فرننگ ظانرا  به  ،این اسا 

  دربار  فرننگ تعریف واحدی وهود یدارد و ما با تعاریف مختلفی روبرو نستی 
مجووعه دستاوردنای مادی و معنوی »تعریف موس  از فرننگ که فرننگ را مساوی با 

ای  ننی و ادراکی و مجووعه  ننگ را پدید تعریف مضیق از فرننگ که فر  داید می« بشر
نا، احساسا  و اعوالی که به وسیله افراد یک گرو  پذیرفته شد   ای از ایدیشه پیوسته ن  به

تعریفی که فرننگ را صرفا به عنوان روش و شیو  زیدگی و گذران امور   داید است می
بازشناسی افراد و هوام  تعاریفی که فرننگ را تنرا وهه مویز  و عامل   کند معرفی می

تعاریف و توصیفاتی که فرننگ را به عنوان واقعیتی عینی و موضوعی ملوو    داید می
در تعریف مانوی فرننگ، توان گفت   (. در مجووع می1395)قاسوی،  شناسد می

رفتار یا »اید. بعضی، آن را  پردازان، از زوایای گویاگون به تعریف فرننگ پرداخته یظریه
اید   محسوب یوود « بازتاب ایدیشه و شناخت بشر»ای،  اید  پار  دایسته« ی رفتاریالیونا

مجووعه »اید  برخی دییر،  را فرننگ آن یامید « شیو  و الیوی زیدگی بشر»گرونی، 
نا،  ارزش»ای،  اید و باتخر  عدّ  بشر را، فرننگ برشورد « نای مادّی و معنوی ایدوخته

را فرننگ قلوداد « ه امور پذیرفته شد  و ننجار یافته اهتواعیننجارنا، باورنا و مجووع
(. در اسناد باتدستی هوروری اسالمی ایران، فرننگ، 1385)پیروزمند و صادقی، اید یوود 

آداب و الیونای رفتاری«  ،»ارزشنا ،یظاموار ای است از »عقاید و باورنای اساسی«
رفتار و مناسبا   ،که ادراکا  یف شد  استتعر ریشهدار و دیرپا و »یوادنا« و »مصنوعا «

 (. 1392یام،   د )بیمیساز را آن نویت و میدند شکل هامعه را هرت و
بندی دویست و نفتاد تعریف مطرح در عرصه فرنندگ، یشدان     ی از محققین با طبقهیک

پردازان در خصو  فرننگ این اسدت کده فرنندگ،     ت که برداشت اکثریت یظریه  اسداد
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توان گفت فرننگ ندر هامعده در    ی است. با چنین تعریفی، میکل روش زیدگ د دربرگیری
( 1390)خاشدعی،  گذارد باطا  اقتصادی، سیاسی و اهتواعی افراد هامعه تأثیر مدی توامی ارت
 اقتصداد  سیاسدت،  یظیر نا حوز  سایر با تبادل حال در فرننگ حوز  اهتواعی یظام و در یک

 توهری قابل تأثیر نا عرصه این از یک نر در موهود نای ید پد و مسائل باشد.  می اهتواع و
 توایدد در  یودی  فرننیدی  تغییدرا   بررسدی  بنابراین. داشت خواند هامعه نر فرننیی روید بر

دارد  هامعده  مسدائل  سدایر  بدا  ای سدویه  دو ارتباط و باشد فرننگ بخش در محدود فرآیندی
  (.1385ییانداری، )

 در جمهوری اسالمی ايران. عناصر و سطوح فرهنگ 1-2-1

ایدد،    نا و اهزاء مختلفی را برای تبیین مفروم فرننگ  کر کدرد   بندی  ایدیشوندان، سطوح، تیه
توان گفت ایدیشوندان در خصو  عناصدر فرنندگ، عوددتا      نا، می  با تجوی  و تحلیل دیدگا 

ندا، آداب و   ارزش»، «باورنا و عقاید اساسدی »به سه عنصر مشترک اشار  دارید که عبارتند از: 
. ن  چنین از حی  اینکه ندر کددام از عناصدر ارائده     1«یوادنا و مصنوعا »و « الیونای رفتاری

تدوان   شد  از سوی ایدیشوندان بر کدام هنبه فرننگ )مادی یا معنوی( تأکیدد داریدد ییدز، مدی    
و « عقایدد اساسدی   باورندا و »بندی یوود  به یحوی که عناصر مربوط بده بعدد     نا را دسته  آراء آن

های دارید و عناصر مربدوط بده   « بعد معنوی فرننگ»در « نا، آداب و الیونای رفتاری ارزش»
 باشند.  می« بعد مادی فرننگ»از عناصر « یوادنا و مصنوعا »بعد 

بیندد،   یی است که یک یفدر مدی  نا پدید  شامل نوه 2)مصنوعا  و یوادنا( مظانر فرننگ
  آن، تیظیر معواری محیط فیزیکی، زبان، تکنولدوژی و محصدو   کند، شنود و یا لوس می می

ندا، آداب و   ارزش  و... ندا  ناو داست نا ی لبا  پوشیدن، یوع افسایهنا ی ننری، شیو نا آفرینش
دنندد    نای حوایتی، ننجارنا و قواعد رفتداری اسدت کده یشدان     امل ارزشش 3الیونای رفتاری

 4اساسدی  ا  یظر شاین، باورندا و عقایدد  بر اس  ایجام شودیا چیزنایی نستند که باید  نا اولویت
اگدر کسدی   و شدود   این مفروضا  غیرقابل مذاکر  تلقدی مدی    دنند ل مینسته فرننگ را شک

 (.Schein, 2004) شود و طرد می شد  را رعایت یکند، یاتوان تلقی نا آن

                                                                                                                                        
 (.1392. با یظر داشت محتوای یقشه مرندسی فرننیی کشور )1

2  . Artifacts 

3  . Espoused Values 

4  . Basic Assumption 
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 : احصاء عناصر كلیدي فرهنگ با تركیب دیدگاه اندیشمندان2جدول 

ر فرهنگ/ عناص

 اندیشمند
 شاین اولسون هافستد مالینوفسکي رجب زاده افروغ

گ
ي فرهن

بعد معنو
 

باورها و 
 عقاید اساسی

باورهای 
 بنيادی 

 اعتقادها
اعمال 
 سمبليک

 باورها -
باورها و 
مفروضا  
 اساسی

ها،  ارزش
آدا  و 
الگوهای 
 رفتاری

ها و  ارزش
-باورها 

رفتارها و 
 هنجارها

ها و  ارزش
ها،  گرایش

رفتارهای 
 تثبي  شده

های  شيوه
پذیرفته شده 

 رفتار

شعائر  -ها  ارزش
 -و مناسک 

های رفتاری  مدل
قهرمانان و 
 ها شخصي 

ها و  ارزش
 هنجارها

ها و  ارزش
 هنجارها

گ
ي فرهن

بعد ماد
 

نمادها و 
 مصنوعا 

 نمادها

آثار 
ومحصوت  
هنری، آثار 
 فرهنگی

کاتهای 
 مادی

 تکنولوژی نمادها و الگوها
مصنوعا  
 و نمادها

دندی    ترین مره  سیاسدتیذاری و هردت    شورای عالی ایقالب فرننیی، به عنوان اصلی
، «باورنا و عقاید اساسدی »ران را شامل سه عنصر یبه فرننگ، فرننگ در هوروری اسالمی ا

شکل دایسته « یوادنا و مصنوعا »و  «دار ، آداب و الیونای رفتاری باثبا  و ریشهنا ارزش»
ن عناصر در سطوح مختلف فرننگ در هوردوری اسدالمی ایدران قابدل تعریدف      یت که ااس
پذیر فرنندگ اسدت کده      منظور از سطوح فرننگ، سطوح مورد مطالعه و مدیریتباشند.  می

طح فرنندگ، بده   دندد. سد   کل هامعه یا بخش قابل توهری از آن را تحت پوشدش قدرار مدی   
ت. اس شناسایی و بررسیکنند  قابل  ای مشاند رکند که پدید  فرننگ، ب ای اشار  می  درهه
فرنندگ ملدی   » فرننگ در سه سدطح اشار  شد  است که مرندسی فرننیی کشور،  شهدر یق

مورد شناسایی، بررسی، تحلیدل  « ای  فرننگ حرفه»و « فرننگ عوومی»، «ایرایی( -)اسالمی 
 گیرد. ریزی قرار می و بریامه

، آداب و الیوندای رفتداری   ندا  ارزش اساسدی،  ایدعق و باورنا وار  یظام فرهنگ ملی.
و عووما در مرزنای هغرافیایی )دار و یوادنا و مصنوعا  مردم مسلوان ایران   باثبا  و ریشه

. بخشدد  ایجداد و تثبیدت شدد  و بده ملدت نویدت مدی        نا و نزار  نا است  که طی قرن (کشور
در روح و کالبدد فرنندگ    ایرایی نوان فرننگ متعالی اسالمی است کده  -فرننگ اسالمی 

زمین دمید  شد  و متناس  با تاریخ، هغرافیا، مذن ، زبان و... توسدعه و تکامدل یافتده     ایران
 (.1392)یقشه مرندسی فرننیی کشور،  است
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، الیوندای رفتداری و   ندا  و گرایش نا ، ییرشنا باورنا، ارزشر  وا یظام فرهنگ عمومی.
را در مقاط  زمدایی معدین    و مشترک فرننیی هامعه یوادنا و مصنوعاتی است که فضای عوومی

، الیونای رفتاری و الیوی زیدگی آحداد  نا ، گرایشنا بر ارزش دند. فرننگ عوومی شکل می
، عودق و پایدداری کوتدری دارد.    ایرایدی(  -)اسدالمی  هامعه تأکیدد و در مقایسده بدا فرنندگ ملی    

کنندد    مایی و مکایی هامعده و مدنعکس  ای تاب  مقتضیا  ز  حظهالتا حدود قابل م فرننگ عوومی
نوچون یظام فرننیی، اهتواعی، سیاسدی، اقتصدادی، قضدایی، حقدوقی و...      نا عولکرد سایر یظام

فرننگ عوومی، نر آن چیدزی اسددت کدده مدردم     (. 1392)یقشه مرندسی فرننیی کشور،  است
دن گرفتدده تددا آداب   طور عام در زیدگی روزمر  با آن سروکار دارید، از یحدو  لبددا  پوشددی    به

معاشر  و یحو  رایندگی، رعایت حقوق نوسایه و صیایت از مناب  طبیعدی و فضدای سدبز محلدی   
و توهه به تحصیل فرزیدان تا ابراز نودردی با ییازمندان و افدراد گرفتدار چدده در سدطح محلدی و    

رفتدار در کوچده و   الوللی، آداب و سنن مذنبی و عر  اهتوداعی تدا    ای و چه در سطح بین منطقه
 .(Shaffer, 2008) قدرار داریدد خیابان و ورزشدیا  نوده و نوده در حدوز  فرنندگ عودومی

ن الو الیونای رفتاری و یوادندای شدداغ   نا ارزش باورنا، ر وا  یظام ای.  فرهنگ حرفه
یی تای بدده واسددطه سددنوا  طددو   ی فرننددگ حرفددهنددا و متصدددیان نددر حرفدده اسددت. ارزش 

 ای  شدود. فرنندگ حرفده    تخصصی و یا تجربه و کارورزی بلندمد  حاصل میی نا آموزش
پزشددکان، بازاریددان، معلوددان، قضددا ، یظامیددان و روحاییددان از هولدده ایددن     سیاسددتوداران،

 .نستند نا فرننگ

 های فرهنگی در جمهوری اسالمی ايران . سازمان1-2-2

ندا و یرادندای اهرایدی      دستیا  نای فرننیی نر کشور، مستلزم داشتن  تحقق اندا  و بریامه
ای،   نا و یرادنای فرننیی کارآمد و اثربخش، تحقق نیچ بریامه  کارآمد است. بدون سازمان

ری و ید ام  ی)صدالح  تدرین شکل آن تدوین شد  باشد، میسر یخواند شد  حتی اگر در مطلوب
ا  و وظایف مددون  نای فرننیی در ایران با معیار اند  سازمان(. 1387آبادی،  دولت  وییعظ

در سدده دسددته در مددد  فعالیددت،   و عولکددرد آن سددازماننددر شددوید.  مددیدر قددایون تشددکیل 
ندا و یرادندای     سدازمان »و « نا و یرادنای مجری  سازمان» ،«نا و یرادنای سیاستیذار  سازمان»

ود و ود تکویدل ی  دو معیار دییراسا   بندی را بر  این تقسی توان   قرار داد. ن  چنین می« یاظر
آیدا فرنندگ،     اینکده  بندی دییری را براسا  تلفیق معیارنای مختلف بده دسدت آورد    طبقه

فرنندگ محدور و غیرفرنندگ    )دندد؟    کیل میشنا را ت  نای آن  ند  و محور اصلی فعالیت
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 (. عام و خا )نا قشر خاصی از هامعه نستند یا کل افراد هامعه؟  آیا مخاطبین آن( و محور
از   توان شناسدایی کدرد    گویه سازمان فرننیی را می دوازد  ای مذکور،معیارنبراسا  

. با توهده بده موضدوع    1باشند  می« محور  نای فرننگ  سازمان»گویه آن  ششگویه،  دوازد این 
بایی فرننیی که اع  از پدویش و پدایش فرننیدی اسدت و ارتبداط مباحد  مربدوط بده           دید 
ندای    سیاسدتیذاری، مخاطد  پدژونش حاضدر سدازمان      بدایی بدا مقولده     پژونی و دیدد    آیند 

باشند که متولی سیاستیذاری یا یظار  در امر فرنندگ کشدور بدود  و      فرننگ محوری می
توایندد بده عندوان کداربر       ندا مدی    باشند  در واق  این سدازمان   دارای مخاطبان عام و خا  می

باشدند    نای مربوط به ایدن حیطده     لیتبرای ایجام فعا« بایی فرننیی  شناسایه دید   زمینه ریخت»
 که در پژونش حاضر ارائه گردید  است. 

 بانی فرهنگی  . ديده1-3

 های فرهنگی در جهان . مروری بر اهداف و حيطه فعاليت رصدخانه1-3-1

بررسددی اندددا  و یحددو  فعالیددت یرادنددایی کدده در کشددورنای مختلددف تحددت عنددوان       
ندا   نای فرننگ، حدوز   ، حائز انویت است. رصدخایهاید  نای فرننگ شناخته شد   رصدخایه

ندای مختلدف     ( در پژونشی هام  مدل2014) 2ککنند. پلبایژ  و اندا  مختلفی را دیبال می
دارد در پاسخ بده    نا را ارائه و با یکدییر مقایسه کرد  است. وی بیان می و اندا  رصدخایه

یددا « نددای فرننیددی رصدددخایه»مطالبددا  و مسددائل فرننیددی، کشددورنای زیددادی آیچدده کدده 
اید و یرادنای زیادی وهود دارید کده    شوید را بنیاد یراد   یامید  می« نای فرننیی پژونشیا »

نای فرننگ شدناخته مدی شدوید. انددا ، حیطده فعالیدت و        به عنوان رصدخایه یا پژونشیا 
الوللدی و    ینای تدا سدطح بد     از سدطح منطقده   -نا با یکدییر متفاو  اسدت   اشکال فعالیتی آن
 نا یا مداخله فعال در سیاستیذاری فرننیی نوشوندایه.   شامل رصد پدید 

نا به کار گرفتده شدد  اسدت. در     عبار  رصدخایه فرننیی به معنای دامنه وسیعی از فعالیت
ندا اشدار  شدد  اسدت. تجزیده و تحلیدل انددا           ادامه اندا ، حیطه و اشکال فعالیدت رصددخایه  

دند که صر  یظر از اینکه ما با یک سدازمان هردایی یدا ملدی یدا محلدی یدا          مینا یشان   رصدخایه
                                                                                                                                        

 مخاطبدان  بدا  محور سیاستیذارفرننگ نایانعام، سازم مخاطبان با سیاستیذار محورفرننگ نای. سازمان1
 مخاطبدان  بدا  مجدری  محدور فرنندگ  ندای عام، سدازمان  مخاطبان با مجری محورفرننگ نایخا ، سازمان
 خا . مخاطبین با یاظر محورفرننگ نایعام، سازمان مخاطبان با یاظر محورفرننگ نایخا ، سازمان

2  . Plebanczyk 
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نا در خصو  مدیریت دایدش پیرامدون فرنندگ، ند        شبکه سروکار داری ، ند  مقدماتی آن
سدازی    آوری)شامل پدژونش(،  خیدر     نایی یظیر هو  چنین بررسی تحوت  آن از طریق فعالیت

باشد. سایر انددا  شدامل تسدریل و پشدتیبایی از مددیریت       یو تسری  اطالعا  پیرامون فرننگ م
یرادنای فرننیی خصوصی و عودومی ند  چندین مداخلده فعدال و نوشدوندایه در سیاسدتیذاری        

نای پژونشدی و علودی    بنیاد یرادن)آغاز کردن( و نواننگ ساختن فعالیت»باشد که به وسیله   می
أمین ییازنای یرادنای فرننیی بده وسدیله مدثال    ت»و « پایش فرایندنای فرننیی»، «در زمینه فرننگ

« الوللی ملی و محلی ن  چنین آموزش بدرای مددیران   نای بین ایجاد شرایطی برای آغاز نوکاری
گفتده صدور      نای فرننگ با توهه بده سده ندد  پدیش      شود. اشکال فعالیت رصدخایه  ایجام می

شددود در ارتبدداط بددا سدده نددد    گیددرد. وظددایفی کدده از طریددق اقددداما  مشددخص ایجددام مددی  مددی
 داد  شد  است.    ( یوایش3نای فرننگ در هدول )  رصدخایه

 (Plebanczyk, 2014)ها   هاي فرهنگ با توجه به اهداف آن  : اشکال فعالیت رصدخانه3جدول

 هدف اول:
سازی   بنياد نهادن و هماهنگ

های پژوهشی و علمی در  فعالي 
 زمينه فرهنگ

 هدف دوم:
 ای فرهنگیپایش فراینده

 هدف سوم:
 تأمي  نيازهای نهادهای فرهنگی

 های مربوط:  فعالي 

 تعيي  موضوعا  و روندهای پژوهش،

 های علمی، آماز و اجرای پژوهش

 های تخصصی، شناسی  توسعه واژه

های  برگزاری جلسا  و کنفرانس
 علمی،

ارائه کارهای تحليلی، نظرا  
 ها، ها و دیدگاه تخصصی، نگرش

 های تحقيقاتی، ژهمدیری  پرو

 مشاوره و پيشنهاد دادن

ها،  ادما  نشر شامل کتا 
شناسی، مجال  و محتوای   منب 

 ها کنفرانس

 های مربوط:  فعالي 
روز پيرامون   های به آوری داده  جم 

فرهنگ جهانی و ملی، تعریف 
استانداردها، ایجاد و بکارگيری 

 ها، سيستم شااص

شناسایی روندهای جدید در 
 فرهنگ،

پردازش ااالعا  و ایجاد یک 
 پایگاه داده فرهنگی،

ایجاد یک سيستم الکترونيکی از 
 ااالعا  فرهنگی

 های مربوط:  فعالي 

آماز گفتمان پيرامون فرهنگ و مدیری  
فرهنگی شامل سازماندهی جلسا ، 

ها و مباحثا  که  ها، کارگاه کنفرانس
متخصصان فرهنگی را گردهم اواهد 

 آورد.

ها بي   ی همکاریساز  هماهنگ
 های گوناگون فرهنگ، بخش

ها  ایجاد یک شبکه از نهادها و یا سازمان
 که با یکدیگر همکاری دارند.

 های تعليم و تربيتی نظير آموزش فعالي 

 های فرهنگی، مدیری  پروژه

های ااالعاتی نظير ایجاد   فعالي 
آوری شده در دسترس   ااالعا  جم 

شکل از  نف  در یک  برای مخاابان ذی
 پيش تهيه شده،

 جستجوی مناب  مالی.

ندای فرننیدی مولدو از     (، نر تالش برای بح  در مورد رصددخایه 2014) پلبایژکبه اعتقاد 
بنددی روشدن     ریسک قابل توهه است. این به دلیل این حقیقت اسدت کده ایجدام یدک طبقده     

وار اسدت. زیدرا   یرایدت دشد    برای تعیین آیچه که یک رصدخایه است و آیچه که ییست، بدی 
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ندای   دنندد، یده تنردا فعالیدت      ای ایجدام مدی   نای بسیار گسترد  نای امروزی فعالیت رصدخایه
تدوان گفدت     مرتبط با تجزیه و تحلیل فرنندگ، بلکده ند  چندین بررسدی تحدوت  آن. مدی       

ندای فرنندگ ایجدام      ندایی اسدت کده توسدط رصددخایه       بایی فرننیی هزئی از فعالیدت   دید 
 شود.  می

 بانی فرهنگی  . تعريف ديده1-3-2

بده ویدژ  در    -نای صور  گرفته در خصو  رصدد فرننیدی     نا و محتوای پژونش  فعالیت
ایدد و یداظر بده وضد  موهدود صدور          وزن بیشتری برای پایش لحدا  کدرد    -داخل کشور

قدرار   نا چندان مد یظدر   پژونی در آن پژونایه و کاربست مفانی  آیند  اید و ییا  آیند   گرفته
پژوندی و    یامه رصد فرننیدی تاحددی بده مفدانی  آیندد        ییرفته است. علیرغ  اینکه در شیو 

ییری اشار  شد  است، اما آیچه که در گفتوان رصد فرننیی کشور در عرصه یظدر و    آیند 
پژوندی در    بایی در آیند   یواید فقدان فرایند مدون و ک  توهری به مفانی  دید   عول رخ می

ندا و شناسدایی     پویش یشدایه »نای رصد فرننگ است. به طورکلی دو فعالیت کلیدی   یتفعال
« ندای فرنندگ   شناسی در موضوعا  و مولفده   پایش و مسئله»و « موضوعا  یوآیند فرننیی

بایی فرننیی انویت دارید. بر این اسا  و با توهده بده مطالد  ارائده شدد  پیرامدون         در دید 
شناسدایه آن،    بایی فرننیدی و چدارچوب ریخدت     نگ، در تعریف دید بایی و فرن  مفروم دید 

 یکا   یل بایستی مد یظر قرار گیرد:
« فرایند و چیدوییی ایجدام آن  »بایی معطو  به   بایی فرننیی، واژ  دید   در ترکی  دید  -

نددای   مولفدده»دارد و معطددو  بدده « بددایی  حددوز  دیددد »اسددت و واژ  فرننیددی دتلددت بددر 
 باشد.  می« نای فرننیی  و شاخصبایی   دید 

متصدور  « ای  حرفده »و « عودومی »، «ملدی »فرننگ در هوروری اسالمی ایران در سدطوح   -
 است.  

، «باورنددا و عقایددد اساسددی »ران دارای سدده عنصددر یددفرننددگ در هورددوری اسددالمی ا  -
« یوادنددا و مصددنوعا »و  «، آداب و الیونددای رفتدداری باثبددا  و ریشدده دار نددا ارزش»

 باشد.  می

 فرننگ با سایر ابعاد یظام اهتواعی از هوله سیاست، اقتصاد و ... در تعامل است. -

 گیرد.  نای عینی صور  می  نای  ننی و پایش مبتنی بر مدل  پویش مبتنی بر مدل -

نای مر  تحدوت  بدالقو  فرننیدی،      با توهه به تعامل فرننگ با سایر ابعاد هامعه، یشایه -
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 لف )سیاسی، اقتصادی و ... ( پویش شوید. نای مخت  توایند در محیط  می

ندای ضدعیف، رویددنا،      پویش بر شناسایی عالئ  اولیه تحدوت  بدالقو  اعد  از یشدایک     -
سازنا، موضوعا  یوآیند و سایر تحوتتی کده در مدرز     نا، شیفتی  نا، یاپیوستیی  پیشران
 تورکز دارد. -و البته غیر محدود به آن -ایدیشه فعلی است  نا و  ریزی  بریامه

چندین    ندای ثایویده و راننودا )حاصدل از فرایندد پدویش( و ند          پایش مبتنی بدر شداخص   -
 گیرد.  نای فرننگ صور  می  نای مولفه  شاخص

چنین هزئی   تواید به مثابه ابزاری برای سیاستیذاری فرننیی و ن   بایی فرننیی می  دید  -
 دد.پژونی در حوز  فرننگ قلوداد گر  از فرایند آیند 

دسدتایه در قبدال موضدوعا  یوآیندد و پدایش بده        ندا و اقدداما  پدیش     پویش به سیاسدت  -
 کند.  شناسی و سیاستیذاری برای حل مسئله رننوون می  مسئله

 گردد:  بایی فرننیی به شرح  یل تعریف می  با توهه به یکا  فوق دید 
ندای    ی در محدیط فرننید  مرد  تحدوت  بدالقو     یندا  یشدایه مندد    پویش و ارزیابی یظام»

نا و تردیددنای فرننیدی     مختلف و توصیف موضوعا  یوآیند فرننیی و شناسایی فرصت
، آداب و الیوندای رفتداری باثبدا  و    ندا  ارزش»، «رندا و عقایدد اساسدی   باو»محتول  پدایش  

شناسی فرننیی در سطح فرننگ ملدی، عودومی و     و مسئله« یوادنا و مصنوعا »و  «دار ریشه
ندای راننودای     چندین پدایش شداخص     نای فرننیی  ند    نا و شاخص  نی بر مولفهای مبت  حرفه

نای ثایویه هرت شناسایی برنیام موضوعا  یوآیند فرننیدی    سناریونای فرننیی و یشایک
بریددد (  کدده در افددق زمددایی تحددت مطالعدده سیاسددتیذاری فرننیددی و     )بازداریددد  یددا پددیش

 «.یواید  ییاری فرننیی را پشتیبایی می  آیند 

 پژوهش  . روش2

بددایی فرننیددی، اسددتفاد  از روش کیفددی   شناسددایه دیددد   بدده منظددور ارائدده چددارچوب ریخددت 
نددای نددر پددارامتر( مددد یظددر قددرار گرفتدده اسددت. واژ       شناسددی )پارامترنددا و ارزش  ریخددت
( و بده معندی شدکل و فدرم اسدت. بندابراین       (morpheشناسی برگرفته از یویدان باسدتان     ریخت
ندا بدرای     نایی از یک آبژ  و چیوییی تطبیق آن  شناسی مطالعه شکل و ترتی  بخش  ریخت

توایدد فیزیکی)مایندد یدک ارگاییسد ، آیداتومی،        نا می  ایجاد یک کل یا گشتالت است. آبژ 
ندا( باشدد     ندای ایدد     هغرافیا و محیط زیست( یا  ننی )مایند اشکال کلوه، مفانی  یا سیسدت  

(Ritchey, 2002.)   شناسدایه، بده وسدیله شدواری از محققدان در        اخیرا تجزیه و تحلیدل ریخدت
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چندین    پژوندی بده کدار گرفتده شدد  اسدت. ند          ایات  متحد  امریکا و اروپا در حوز  آیند 
 مثدال  طدور  بده  اسدت،  شدد   گرفتده  کار به بایی ییز  دید  نای  سیست  طراحی در شناسی  ریخت
 روش از اسدترالیا  ملی امنیت سیاستیذاری برای پویی  افق سیست  طراحی در( 2012) 1کایری
 ندا   تحلیل کردن بصری تکنیک، این کاربردنای هوله از .است کرد  استفاد  شناسی  ریخت

 (.1391 حاهیایی،)باشد   می
 ندا   ندای آن   ابعداد و وضدعیت   هرت از یظر مورد مبح  شناسایه ریخت تحلیل اسا  بر

شناسایه یک روش عوومی بدرای    تجزیه و تحلیل ریخت .گیرد  می قرار تحلیل و تجزیه مورد
توایدد بده     ساختاردنی و تحلیل موضوعا  و مسائل پیچید  است که غیر کودی بدود  و یودی   

سازی شود و و ییازمند رویکرد قضاوتی است. پیشیام آن فرتدز    سازی یا شبیه طور علی مدل
بدود  اسدت.    40و  1930ندای    ، در دنه(، در ایجون فناوری کالیفرییا1969، 1966)2زوئیکی

شناسی به های تأکید بر روابط علی و یک ساختار سلسله مراتبی، بدر    تجزیه و تحلیل ریخت
ندا تأکیدد دارد. تجزیده و تحلیدل بدا شناسدایی و تعریدف          نای آن  فضای پارامترنا و وضعیت

ای از   شدود و سدفس دامنده     ترین ابعاد موضوع که باید بررسی شوید، آغاز می  پارامترنا و مر 
شدود و در مجودوع متغیرندا و پارامترندای       نا یا شرایط برای نر یک از ابعاد ارائه مدی   ارزش
شناسدی    روش ریخدت  (.Ritchey, 2013)کند   ایی که باید ساختاردنی شود را ایجاد می  مسئله

وع مدورد  محور باشد  یک گرو  کوچدک از متخصصدان موضد     بایستی فرایندمحور و گرو 
آل گدرو  بایدد یدانوین باشدد تدا        یفر باشد. در حالت ایدد   7تا  5ییاز است که یباید بیش از 

به این یکته بایدد توهده داشدت کده      (.Ritchey, 2002)نای مختلف موضوع را ارائه کند  هنبه
یدک را  حدل یدا وضدعیت خدا  بدرای        در این تکنیک، هرت و علیت موضوعیت یددارد  

 شناسدایه   ریخت شود و مدل  از نر یک از متغیرنا طراحی می   ایتخاب ارزش مجووعه مسئله با
شدد کده در آن    و غیر کوی خواند منعطف استنتاهی حاصل در فرایندی تعاملی، یک مدل

تواید به عنوان یک پیشران یا متغیر مستقل به کار گرفتده شدود و ندر وضدعیت       نر پارامتر می
  (.Ritchey, 2013)تواید ورودی یا خروهی باشد   می

بایی فرننیی)احصداء پارامترندا     شناسایه دید   در پژونش حاضر، تجزیه و تحلیل ریخت
 5شناسی پس از مرور ادبیا  )متن کاوی( و تشکیل گرو  خبر    نا( با روش ریخت  و ارزش

 مویدزی  یفر  ایجام شد  و یتای  حاصل در ادامه تشریح شد  است. تزم به  کر است فرآیند
                                                                                                                                        
1  . Connery 
2  . Fritz Zwicky 
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 است. یوود  تضوین را علوی خبرگان، دقت یظرا   یل پژونش و ایجام حین پژونشی

 های پژوهش  . يافته3

شناسدی، در دو دسدته پارامترندای      بایی فرننیی بدا اسدتفاد  از روش ریخدت     پارامترنای دید 
کده   اید. پارامترنای احصاء شد  آیچده را   قرار گرفته« محتوا و کارکرد»و پارامترنای « قال »

بایی فرننیی باید مورد مالحظه قرار دنندد، ارائده     گیران برای اهرای دید   کاربران و تصوی 
بدایی فرننیدی چیویده      دند. به منظور اینکه پوشش هامعی از اینکه ندر پدارامتر در دیدد      می
ندای مربوطده شناسدایی شدد        تواید اهرا شود، صور  گیرد  برای ندر پدارامتر، وضدعیت     می

بدایی فرننیدی و     نای مورد ایتظار دیدد    ارامترنای کارکردی ند ، بافتار و خروهیاست. پ
دنند. به طدور    بایی فرننیی ارائه می  نایی را برای اهرای فرایند دید   پارامترنای قال ، گزینه

نای پارامترنای قالد  تأثیرگذاریدد.     کلی پارامترنای کارکردی تا حدی بر ایتخاب وضعیت
ندای مناسد  بدرای      بخشدی از گزینده   ایتخاب شد  نر پارامتر با ندد  آگدانی   نای  وضعیت

ندا،    اید و بدین معنی است کده برخدی از گزینده     بایی فرننیی ایتخاب شد     اهرای فرایند دید 
بدایی فرننیدی     بسته به اقتضائا  و شرایط اهرای فرایندد، ایتخداب و برخدی در فرایندد دیدد      

شناسدایه    ( چارچوب ریخت4اران ایتخاب یخواند شد. در شکل )توسط کاربران و سیاستیذ
نای نر پدارامتر در ادامده تبیدین شدد        بایی فرننیی ارائه شد  است. پارامترنا و وضعیت  دید 

 است.  
شناسدایه، سدطوح فرنندگ      زمینه ریخدت « الف»پارامتر  پارامترهای محتوا و کارکرد.

 ملدی  فرنندگ » سدطح  سده  فرننگ شامل (،1392است. طبق یقشه مرندسی فرننیی کشور )
ندای بعدد       اسدت، کده ارزش   «ای  حرفده  فرنندگ » و «عودومی  فرنندگ » ،(«ایرایی - اسالمی)

باشددد، نواییویدده کدده در   مددی« ب»وار  فرننددگ، پددارامتر   باشددند. عناصددر یظددام  مددذکور مددی
وضدعیت  نای پیشین با بررسدی دیددگا  ایدیشدوندان بحد  شدد، ایدن بعدد دارای سده           بخش

« یوادندا و مصدنوعا   »و « ندا، آداب و الیوندای رفتداری     ارزش»، «باورنا و عقایدد اساسدی  »
 اهتوداعی یظیدر   یظدام  نای حوز  کلیه فرننیی، بایی  دید  فعالیت باشد. از آیجا که گستر   می

(، لددذا 1384یددام،   شددود)بی  مددی شددامل را آن یظددایر و اهتودداع سیاسددت، فرننددگ، اقتصدداد،
بایی فرننیی بایسدتی تعامدل و تدأثیر و      با عنوان بافتار و ابعاد هامعه است که دید  «ج»پارامتر

ندای ایدن پدارامتر      ، وضدعیت (1385 رشاد،) تأثر این ابعاد با یکدییر را مورد توهه قرار دند
 اهتواعی یظام یک باشد. در  و یظایر آن می« اهتواع»و « اقتصاد»، «سیاست»، «فرننگ»شامل 
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باشدد و    مدی  اهتوداع  و اقتصداد  سیاسدت،  یظیدر  ندا  حوز  سایر با تبادل حال در فرننگ حوز 
 دو ارتبداط  و باشدد  فرنندگ  بخدش  در محددود  فرآینددی  در توایدد  یودی  بایی فرننیدی   دید 
گفتودان چدرخش    در بدارز  یکتده  (.1385 ییاندداری، )دارد  هامعده  مسدایل  سدایر  با ای سویه

 سدایر  و اهتوداع  اقتصاد، سیاست، مثل هامعه ابعاد سایر با فرننگ که است تعاملی فرننیی،
. بدا توهده بده تعامدل فرنندگ بدا سدایر ابعداد هامعده،          (1390 عنبدری، )اسدت  کرد  پیدا ابعاد
ندای تحدوت  فرننیدی      نای مختلف را به منظور پویش یشدایه   بایی فرننیی باید محیط  دید 

را در دو « بدایی فرننیدی    نای دیدد    لفهابعاد و مو»نای   ، وضعیت«د»مد یظر قرار دند. پارامتر 
ارائده  « ندای فرننیدی    ندا و شداخص    مولفه»و « نای تحوت  مر  بالقو  فرننیی  یشایه»بخش 

ندای    ندای پدارامتر مدذکور در بخدش یشدایه       گیری از ادبیدا  تحقیدق، ارزش    دند. با برر   می
نددا، رویدددادنا و   جنددا، اعوهددا  تحددوت  فرننیددی شددامل عالئدد  ضددعیف، رویدددنا، پیشددران 

نای فرننیی شامل چردار    نا و شاخص  چنین بخش مولفه  باشد. ن   سازنا و مسائل می  شیفتی
(. به طور کلی در ادبیا  پدژونش،  1390وضعیت دینی، ملی، مدیی و عقالیی است)عنبری، 

 نای سیاستی، تأمین ییازندای اطالعداتی    نای کلیدی، موضوعا  یوآیند، چالش  عدم قطعیت
(Cuhls et al., 2015و ارائدده اطالعددا  بدده طیفددی متنددوع از  ی )  ( یفعددانVan Rij, 2008) 

( بدده عنددوان محصددوت  Habegger, 2009نددا، و خالصدده خددط مشددی و سددناریونا) گددزارش
 سدناریونایی  توسدعه  بدرای  بایی  دید  از (، برخی2012زع  کایری ) اید. به بایی  کر شد      دید

 تردیددنا  دربار  «استراتژیک گفتیونای» باع  تواید می که کنند می اد استف آیند  پیرامون
ندایی را بده نودرا       نا و تردیدد   شود. ضونا موضوعا  یوآیند فرصت احتوالی نای فرصت و

بایی   توان از محصوت  دید   نا و تردیدنا را ییز می  (. بنابراین فرصتVan Rij, 2012دارید )
در زمینده  « ندا   محصدوت  یدا خروهدی   »تدوان پدارامتر     موارد فوق میقلوداد کرد. با توهه به 

نا و تردیددنای    فرصت»، «موضوعا  یوآیند فرننیی»نای   شناسایه را شامل وضعیت  ریخت
پاییددا  داد  و »و « مسددائل فرننیددی»، «نددا و سددناریونای فرننیددی  عدددم قطعیددت»، «فرننیددی
ن پدارامتر مربدوط بده ایدن بخدش، مربدوط بده        دایست. آخری« نای اطالعاتی مود ییاز  گزارش

ییداری    کارکردندای آیندد   بده  بایی   نای دید   بایی فرننیی است  برای فعالیت  کارکرد دید 
(،  ;1384Van Rij, 2008; Habegger, 2009; Bishop, 2009; Bengston, 2013یدام،    )بدی 

 ;Van Der Heijden, 2005; Butter et al., 2010; Konnola et al, 2012)گیدری   تصدوی  

Bengston, 2013; Sutherland et al, 2010, 2011; Van Rij, 2008, 2010a, 2010b; Lesca 

& Lesca, 2014)   1384یدام،    و سیاسدتیذاری )بدی FAO of the United Nations, 2013; 
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Amanatidou et al., 2012; Habegger, 2009, Van Rij, 2008, 2010a, 2010b; Saritas & 

Miles, 2012)  تدوان گفدت دو     شدد  اسدت. بندابراین مدی    اشار   به طور مستقی  یا غیر مستقی
گیدری و    تصدوی  »و « ییداری فرننیدی    آیندد  »بایی فرننیی، پشدتیبایی از    کارکرد عود  دید 

کددارکرد »نددای مددذکور را در قالدد    وضددعیت« و»اسددت. پددارامتر « سیاسددتیذاری فرننیددی
 دنند.  می  یشان « پشتیبایی

توایدد بده     بدایی فرننیدی مدی     با توهه به کارکردنای پشتیبایی، دید  پارامترهای قالب.
 ,Miles & Saritas, 2012; Major et al., 2001; Bishop)ییداری   عنوان هزئی از فرایند آیند 

2009; EFFLAa 2013)  چنددین بدده عنددوان فعددالیتی مسددتقل و ابددزار سیاسددتیذاری      و ندد 
(Habegger, 2009; Aguilar, 1967; Choo, 2001; Da Costa et al, 2008)   قلودداد شدود. 

ندای بعدد مدذکور اشدار  دارد. پدارامتر        به وضعیت« یحو  ایجام»تحت عنوان « و»پارامترنای 
بدایی فرننیدی را     بایی فرننیی است. فازنای اصلی دیدد    نای اصلی دید   کنند  گام بیان« ح»

« ح»ندای پدارامتر     در یظر گرفت که در وضعیت« پایش»و « پویش»توان شامل دو فعالیت  می
پدارامتر بعددی اسدت، بدر مبندای انددا  مدد یظدر و         « دامنده و گسدتر  پدویش   »اید.    کر شد 

ندا، بافتدار و ...     نای موهود در پارامترندای محتدوا از هولده سدطوح، عناصدر، مولفده        ایتخاب
متورکدز یدا   »، «گسدترد  یدا کلدی   »ی بدا سده وضدعیت    ا توایندد دامنده   بایی می  نای دید   فعالیت
توایدد بدا تورکدز بدر یدک دامنده         داشته باشند  در واق  گستر  پویش می« ترکیبی»و « محدود

هدام ،  »خا ، کاوش محدود اطالعا  در یک حوز  خا  را مد یظدر داشدته باشدد و یدا     
( یدا  Cuhls et al, 2015; Bengston, 2012برای حصول ییرشدی کلدی )  « کامال باز و اکتشافی

نای پارامتر دن    وضعیت« اکتشافی»و « موضوع محور»ترکیبی از این دو باشد. رویکردنای 
 ند   بدایی   دیدد   ییازندا،  بده  توهده  بدا  و مفرومی لحا  به  کر است به دنند.تزم   را شکل می

 «دیبال به» تر  فعال وهه شامل ن  و( پایش و رصد) اطالعا  «پاییدن» ایفعالی وهه بر مشتول
 رویکرد دو بایی  دید  بدین هرت در .(Habegger, 2009باشد )  می( هستجو) بودن اطالعا 
 را بدایی   دیدد   فرآیندد  زیربندای  کده  ایدد  شدد   داد  توییز یکدییر از محور موضوع و اکتشافی
 و رویدددنا بددرای کنکدداش فرآینددد پددویش .(Amanatidou et al, 2012دننددد ) مددی تشددکیل

 در گسدترد   کنکداش ) «اکتشدافی » پدویش  در تدوازن  شدامل  بایدد  و بدود   وآیندی موضوعا 
  «محور  پایش موضوع»و  «استخراهی» پویش و( بزرگ تصویری ارایه برای یاآشنا نای حوز 

 ,Day and Schoemakerباشدد) ( آشدنا  یا شد  تعریف خوب تر عویق نای حوز  در کنکاش)

توایندد بده    باشدند مدی    بایی فرننیی مدی   رایند دید نای اصلی ف  پویش و پایش که گام .(2006
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« ای  دور »(، Habegger, 2009; Connery, 2012; Bengston, 2013« )مسدددتور»طدددور 
(Habegger, 2009; Connery, 2012; Bengston, 2012 و )«   )و   ویژ )مبتنی بدر ییداز و مطالبده

ندای فدوق  یدل پدارامتر       ضعیت( ایجام گیرید. وHabegger, 2009; Connery, 2012« )یامنظ 
شناسدایه    اید. افق زمایی پدارامتر دییدر زمینده ریخدت      قرار گرفته« تناوب ایجام»با عنوان « ک»

بایی بسته بده انددا  و تنداوب ایجدام آن و بدا        بایی فرننیی است. افق زمایی ایجام دید   دید 
توایدد   بایی مدی   نای دید   توهه به فازنای پویش یا پایش مختلف است در واق  ارائه خروهی

 ,Habegger, 2009; Cuhls et al, 2015; Babbage)« بلندد مدد )تر(  »نای   با توهه به وضعیت

 ,Cuhls et al «)کوتدا  مدد   »(، Habegger, 2009; Cuhls et al, 2015« )میان مدد  »، (2008

« مناب »ارامتر نای پ  ( صور  گیرد. وضعیتBengston, 2013«)ترکیبی یا چندگایه»( و 2015
نای متخصصان(، متنی )مایند   گیری از شبکه  به طور کلی در سه دسته مناب  ایسایی)مایند برر 

نای برخط( های داریدد.    نا، مقات ( و برخط )مایند اینتریت و پاییا  داد   نا، کتاب  روزیامه
 ,Hiltunenود )تدوان از منداب  مناسد  اسدتفاد  یود       بسته به موضوع و محیط تحت بررسی می

2008b وضدعیت مشدارکتی ییوده    »،  سده  «بدایی فرننیدی    نای کلی دید   روش»(. برای پارامتر
 ,Amanatidou et alمتصدور اسدت )  « ترکیبی دستی»و « غیر مشارکتی ییوه خوکار»، «خوکار

ه باشد، ک  بایی فرننیی می  مربوط به کاربر یا یراد مسئول دید « گ»(. در یرایت پارمتر 2012
سازمان فرننگ محور »نای قبلی، دارای دو وضعیت   با توهه توضیحا  ارائه شد  در بخش

 باشد.  می« سازمان فرننگ محور یاظر»و « سیاستیذار
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 ها(  ها: پارامترها و وضعیت  باني فرهنگي)خلق بدیل  شناسانه دیده  : چارچوب ریخت2شکل 
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 گيری بندی و نتيجه جمع

ساز هوروری اسالمی   نای رانبردی، ایحصاری و سریوشت اسالمی، از مزیت  فرننگ ایرایی
باشد که مراقبت از آن به واسطه تراه  فرننیدی و ییدز رویددادنای تأثیرگدذار بدر       ایران می

یواید  در هوروری اسالمی ایران به عنوان محصول ایقدالب اسدالمی و    فرننگ ضروری می
آور یسدخه یدوین     مت و ادار  امور هامعده و ارمغدان  ارائه دنند  الیویی هدید از شکل حکو

بریدد  و بازداریدد  تأثیرگدذار بدر فرنندگ،       اسدالمی تزم اسدت عوامدل پدیش      فرننگ ایرایی
ندا بده موقد  و در ننیدام مقتضدی       بایی شوید تا تصحیحا  و تغییدرا  و سیاسدتیذاری   دید 

برنیام در خصو  موضدوعا    صور  گیرد. یائل شدن به این مر  ییازمند تدبیر و اقدام به
در  کده   یوظرور و مسائل فرننیی توسط متولیان امر اسدت  در ایدن راسدتا یکدی از مفدانیوی     

ایران پدیدار گشدته رصدد فرننیدی اسدت. ایدن       گفتوان مدیریت فرننیی هوروری اسالمی
نایی در عرصه یظدر و عودل نودرا  بدود  اسدت        مفروم در هوروری اسالمی ایران با چالش

چندین محددود شددن بده       پژوندی و ند    ترین چالش، بعد و دوری آن از مفانی  آیند  یاساس
ندای   اسدت  در حدالی مفردوم رصدد از بطدن فعالیدت      « ایجام پایش وضد  موهدود فرنندگ   »

پژوندی اسدت  لدذا در پدژونش حاضدر مفدانی          مایده آیندد     پژونایه پدیدار گشته و بن آیند 
نای آن مورد بح  و بررسی قرار گرفت. مبدایی و    و مولفهپژونی تشریح   بایی در آیند   دید 

مختصا  فرننگ در هوروری اسالمی ایران بیدان گردیدد و پدس از مدروری بدر انددا  و       
بدایی فرننیدی بدا کاربسدت مفدانی         ندای فرننیدی در هردان، دیدد      حیطه فعالیت رصدخایه

بایی فرننیی، چدارچوب    د پژونی، تعریف گردید. به منظور شناخت ابعاد و شقوق دی  آیند 
شناسدی تنظدی      بایی فرننیی با استفاد  از کاوش ادبیدا  و روش ریخدت    شناسایه دید   ریخت

 بایی فرننیی است.  شد که پشتیبان فرایند اهرایی دید 
بدایی قلودداد کندی ،      اگر محتوا )مانیت و چیستی( و فرایند)چیوییی( را دو بعد دیدد  

بدایی    سی و تحلیل قرار گرفت، یاظر بدر مانیدت و محتدوای دیدد     آیچه در پژونش مورد برر
ندای   پدویش یشدایه  »فرننیی بود  با ساختاردنی مفرومی صدور  گرفتده بسدتری بده منظدور      

پدایش و  »، «برید  و بازدارید  فرننیی  شناسایی برنیام موضوعا  پیش»، «تحوت  فرننیی
شدود.    فران  مدی « فرننیی سیاستیذاری ری وییا  آیند  از پشتیبایی»و « شناسی فرننیی  مسأله

بایی فرننیدی،    شناسایه برای شناسایی مسیرنای بالقو  برای ایجام دید   در واق  تحلیل ریخت
کندد  یدک مددل مناسد  بدرای        نا( شناسدایی مدی    نایی را )بر اسا  پارامترنا و ارزش  گزینه
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نایی توسط کداربران آن بسدتیی دارد و     بایی فرننیی به اندا ، ییازنا و ایتخاب  ایجام دید 
بایی بایستی مد یظر قرار گیدرد. در    نای مختلفی وهود دارد که در شروع فرایند دید   احتوال

بایی فرننیی این امکان وهود دارد که کاربران، توهه به نوده پارامترندا و     فرایند ایجام دید 
بددایی فرننیددی بسددتری بددرای   ه دیددد نددا را ییدداز یداشددته باشددند. زمیندده ریخددت شناسددای  ارزش
نای متولی امر فرننگ بدا ایتخداب از     کند تا سازمان  بایی فرننیی فران  می  نای دید   فعالیت

شناسدایه، فرایندد اهرایدی مدد       زمینه ریخدت « نای  گزینه»و « قال »و « محتوا»میان پارامترنای 
 سطوح)کارکرد و محتوا یی که پارامترناینا  نا از میان گزینه  یظر را پیش برایند. این ایتخاب

 ندا   خروهدی  و محصوت  کلیدی، نای  مولفه و ابعاد پویش، بافتار فرننگ، عناصر فرننگ،
 رویکدرد  دامنده،  اصلی، نای  گام فعالیت، ایجام یوع) قال  پارامترنای و( پشتیبایی کارکرد و

 گیرد.  دنند، صور  می  ارائه می (کاربر و کلی روش مناب ، زمایی، افق ایجام، تناوب ایجام،
بایی فرنندگ کده بدا سداختاردنی و تبیدین شدالود          شناسایه دید   استفاد  از زمینه ریخت

اسدت، بدا توهده بده       پژونی طراحی شدد   بایی فرننیی و کاربست مفانی  آیند  مفرومی دید 
وسدعه اسدت   بدایی فرننیدی در کشدور بده یظدر رو بده ت       اینکه تأسیس مراکز و یرادنای دیدد  

بدایی    دنی فرایند اهرایی دیدد    ضرور  دارد. چارچوب ارائه شد  در این پژونش، با هرت
هردت آمدادگی و    -برید  یا بازدارید  فرننیی  فرننیی و ارائه بستری شناسایی عوامل پیش

پژونایده را بده    توایدد ییدا  آیندد     باشدد و مدی   -نا یا تردیدنای بالقو   مواهره موثر با فرصت
ندای    بایی یرادنای متولی امر فرنندگ تزریدق کندد و بدر اثربخشدی فعالیدت       نای دید  الیتفع

شدکل دنندد  بده       بایی فرننیی و شناسایی عوامل بازدارید  یا پیش بریدد   نا بیفزاید. دید   آن
آید.کاربسدت چدارچوب    ییاری فرننیی به حسداب مدی   نای آیند  فرننگ یکی از ورودی

ندای متدولی امدر فرنندگ کشدور       د  در ایدن تحقیدق توسدط دسدتیا     شناسایه ارائه شد  ریخت
 ییاری فرننیی و به تب  آن سیاستیذاری برنیام فرننیی، کوک یواید. تواید به آیند  می
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