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 و نقش راهبردی آن در پیشرفت اسالمی ایرانی یپژوه ندهیآ

 1فریدون عبدی

 

 دهکیچ

ند یآ رویدادها، به ن ب  را مرد  چشم هه اس  معرفتی و دانش مناطراتهافرص پژوهی و

 نگه باز نقشداردیماحتتالیآیند  روشاناسیو پژوهی، تب  نآیند  تب  نمفهو  اینرو از ا

راهبردیآندرپ شرف اسالمیایرانی،حا زاهت  فراوانیاس ههدرایننواتاربهآنپرداخته

ا از مذهور پژوهش اس ا برایٔزمر د  و اس  هاربردی هدف نظر از هه اس  ه فی تحق قات

یگردآور روش از یاهتابنانه»اطالاات، تب  ن« جه  الز  مبانی تا اد  سعی و اد  استفاد 

منت فیهاروشههبکارگ ریدهدیمنتایجنشانموضوعمطرحاد ازهت نمنابعاستنراجاودا

پژوهیبااث هافرص ٔهواتندانهتشن صآیند  مقدسجتهورییدهایتهدو نظا  پ شروی

پ شرف اسالمیایرانی،آنهمدرابعاددراسالمیاد وبهانوانیکیازاواملاص یه بموفق  

پ شرف اسالمیایرانیٔحوز گوناگونفمطرحاس ولذاازنفشراهبردیب  ارخوبیدریهاحوز و

برخورداراس ا

 کلیدی:  آینده پژوهی، روش شناسی، پیشرفت، پیشرفت اسالمی ایرانی یها واژه



 مقدمه -1

نادرٔد یپدظهورهرد وثباتتقریباًیک«تغ  ر»ٔد یپداخ ر،یهاسد باپ شرف ا موفناوریدر

اجتتاایبدیعیهاد یپدوانواعواق ا ندرسیمتغ  ریکیپسازدیگریفرایهاموجاد اس ا

وهنندیموازآنجاههحاملانصرتازگیه تند،ازیکسومارابهفهت دنوادارآورندیمبههترا 

اهوبندیممارادرهمیهااادتٔاالود ازسویدیگر

ابیاکتتایلاودیمروزافزونوسرا سرسا آورتغ  راناختهیها  قطعاصرهنونیبااد 

اناساییماه  وانواعتغ  راتوت  طبرم  رحره ها  قطعبهست هاهشاد هاان ان ،

                                                           

)ع(هاراناسیارادمدیری مراهزاطالعرسانیواتوه ئ ا تیدانشگا اف ریاما ا ی1
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بههاآن آن گاهیاوقاتاز هه یعنیاناخ پ شاپ شآیند  چن ندانشی، امروز  معطوفاس ا

(32:1311،ب  ارارزاتنداس )ریاضی،اودیمآیند نگریتعب ر

سرهاآنهابهانوانابزارهاییمطرحه تندههبتواننددرراستایموضوااتیههان انباریهاصوالًنظ

یا،خوددساته«ین شب  استفادةپ قاب »موضوعوهاردارد،قاب   پ شب نیرابهارمغانآورندا

شاانداهیمیق اتیهابهچالشراین شب د،پیمجد نمفاهیوادارددرابههترا یمجد ازمفاه

یهاادانشگر،بهظهوریدیاودسته ادین بش  پیمنجربهتقوهاآنازیاهدستههییهاچالش

(101:1300)خ رگو،د انجام«1یشیند اندیآ»حوزةیر گلکزبها ند ونیدرخصوصآیدیجد

نرویاس اازا3یاچندراتهای2یانراته بید،دانشیجدیهاازدانشیار هتانندب پژوهیند یآ

نگرناداورودیخاصخودبهموضاوعمایهاهاونگرشیمندسازندةآن،بااالقهیهاازدانشیکهر

نافارادیازایکردولذاهر گیندساد نشأتمینفرآ زازهت نپزوهیند یآٔحوز متفاوتبهافراد

التآناان وتحصایاهاا،حاوزةحرفاهیبرخاستهازاالقهمندههییهادگا یهاودباتوجهبهنگرش

اونداینحوز میاس ،واردا

 بیان مسئله -6

تهدیدرایهاشرف  پ فرص و از فتاینامطتئنوسراار تحوالتپراتاپاصرهنونی، سریعو

گوناگونپ شرف اسالمیایرانیقراریهاارصههمدرنظا مقدسجتهوریاسالمیآنپ شروی

 نامطتئن، اینفتایبهادتتغ  رپذیرو بنابرایندر تئوریکوهت نطوریهایآمادگداد اس ا

دینیوم یویهاارزشناباسالمیویهاشهیاندات یبرایپ شرف هتهجانبهمبتنیبرتکامل

پ شرفتها تییکضرورتحتتیاس اازاینیهایرآوفنوهاک تاهتاز،یر گبهر هتچن نازرا 

اهت و فوق گرفتنموارد نظر در با پزوهی رو آیند  به ضرورتتوجه انوان و ا و به یکیاز

فوا مزایراهبردی، یایدو تحق قخودیبرداربهر فراوانبکارگ ریو محققموضوع آن، صح حاز

قرارداد اس ا«یآندرپ شرف اسالمیایرانیپژوهیونقشراهبردند یآ»راتح انوان



 یندپژوهیآمفهوم  -3

                                                           
1
-Futures 

2
-Interdisciplinary 

3
-Multidisciplinary 
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ههافرادمنت فیهادگا یهتفاوتدهلاس اچراکمشآیند پژوهیقاز فمشنصودقیارا ةتعر

 پژوهی مراآیند  خود االقة مورد حوزة بااثمیاز تعرینگرند، آنان تا دگا یبراساسدیفیاود

 موجوددرآنحوز ارا هدهندا

 پژوهی یاراتهآیند  اک ی به هه م تقل مندروشاس  آیند  مطالعه پردازدیمبه

هافرص پژوهیدانشومعرفتیاس ههچشممرد ران ب بهرویدادها،ند یآ(ا10:1301)روستا،

 نگه باز آیند  احتتالی مناطرات داردیمو با هاابها ؛ و تردیدها رأند یفرسایهادغدغه، مرد 

چگونهازدلتغ  راتیااد تغ راتامروزوضع  فرداتولدهندیماآیند پژوهیمعکسهاهدیم

.(60:1311)م کیفروهتکاران،ابدییم

 از پژوهیفراتر پژوهیهنراکلدادنبهین بش پآیند  آیند  اداایپ شگویهمندارد، اس و

 ه انیههایندانشرادراخت اردارندبهآیند جهان،م خواهیمیند اس ،بهاک یههآیند راآ

آیند پژوهیب انگرط فوس عیازرویکردها.دهندیممنطقهمط وبخودبهدلنوا اکل هشورو

ههتفکردرموردآیند ب ندمدترابهییکردهایرواودیماس ههبااثبهبودفرایندتصت مگ ری

هواتندانهتوجهدارداینیبرآوردهاهترا دارندوبههتانم زانبهفرایندتصت مگ ریراهبردیو

اپردازدیمفراینددرا نحالبهابکهسازین ز

ندوپسازندةمط وبرابشناساینرابهدس آوردوآکمتیهاند یهآهندهیتالشمپزوهیند یآ

  دایدنبهآنتوجهنتا رسیآن،بهچگونگ

مفاهروش و ساهیت ها از حوز یه میدانشیهار قرار استفاد  دانشیمورد بهظهور یهاگرفتند،

پژوهیند یهدرآهدبوداخالصةآنچهرایجدیهاندانشیازایکیپژوهیند یآدا انجامیدیجد

 آورد اد اس ازیر لکرددرا گیانجا م

 


 آینده پژوهی یها روش -3

 در فعال اندیشتندان هه ٔحوز هتانگونه دارای پژوهی، ه تند،یهاشیگراآیند  گوناگونی ب  ار

 ط ف اامل ن ز روش جه  از پژوهی آیند  یاگ ترد دانش تایهال تح از س اسی/اجتتاای

ساد رادریهایالگوپردازا و طب عیواجتتاایتایهاروشوآماریاس ههیاانهیرایهال تح 

اماجت گیمترصدنوایرد گیمبر هواتندانهوآگاهانهدربرابرآیند ه تندههبهیسازم تصتا
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واهت  پ داافتدیمااولآنچهدرآیند اتفاقدهدیمطوره یدونوعبررسیرادردستورهارقرار

بهنقلازیمؤمنودو آنچهبایددرآیند اتفاقب فتدوم ا  یههبایداهت  پ داهند)هندیم

22:1300ریاضی، از نتونه چند به  اینجا در ااار یهاروشنیترجیرا(ا اختصار به پژوهی آیند 

اودیم

صورتبندیموضوااتیهاروشاینپوشش محیطی: یها روش - ههدانجامیمبهاناساییو

تع  نموضوعنام دایهاروشتوانیمراهاروشتترهزخواهدهرد؛ازاینروهاآنآیند پژوهیبر

بهاینقراره تند:ترجیراسهروشاودیمگوناگونههبرایاینمنظوراستفاد یهاروشازاین

تح  ل پ تایشموضواات)یوندیو،swotپواشمح طی، ،115:1311 پویشمح طیرا توانیم(ا

پویشهرد وآنچهجدید،غ رمنتظر ،اندنظا یاگونههتچوننوایرادارتعریفهردههجهانرابه

(ا10:1301)وینربهنقلازپدرا وجاللوندهندیماتد یاجز یاس رامشنص

منت فتوسطیهانه زمنایپایشم تترتغ  راتجهانی،دردید بانیبهمعروش دیده بانی:  -

آیند پژوهییهاروشیکاندیشکد یاگرو االقهمندبهآیند پژوهیاس ادیدبانیازمؤثرترین

  بر نوااً ٔهیپااس و اندنظا بررسی مطالبروزنامه، هامج همحتوای سایریهاگا یپا، و اینترنتی

ادید بانبهجایپایشرویدادهابرپایشاودیمتغ  رانجا یهاگنال سبهمنظورهشفهارسانه

 طولزمانتترهز در یعنیتغ  راتم تتد 10:1311)م کیفر،هنندیمروندها ازییهاداد (ا هه

نهتکگوناگویهاارصهدرزانیربرنامهوگذاراناس  س،بهدیآیمبدس اندنظا طریقدید بانی

 (ا26:1300تاهتوار آماد بود وبهاصطالحغاف گ راوند)ریاضی،هندیم

باهدفیامرح هدلفینوایمشاور دوروش دلفی:  - مرح هاولااملتوزیعپرسشنامه اس ا

یآورجتعهاپاسخااودیماستعال نقطهنظراتاول هازط فوس عیازهاراناسانیکحوز خاص

دیگرسوالیههازاودیمدرهتهپرسیارجاعگانهنند اره ٔهتهوجه اظهارنظرمجددبرای

ازسطحصالح  خودبرایپاسخبههاآنخودارزیابیاودیمپرسیمطرحٔهتهگانهنند اره 

دلفیروشخوبیبرایبدس آوردنیکتصویره یاز اس ههدرزم نهییزها چسؤاالتاس ا

حالرخدادناس ارسالمجدد ا و در بااثهاپرسشنامهخاصاز برایاره هنندگاننهایت 

گردد)روستا،اودیم حاصل حوز  آن آیند  ب نی پ ش مورد در نظر اجتاع نوای (ا12:1301هه

انجا روشدلفیسنجشآرای هاهشواگراییگانخبر هدفاز یکموضوعو هاآنم اندربار 

(ا20:1301)پدرا وجاللوند،اودیمگوناگونبههارگرفتهیهاحوز اس اروشدلفیدر

بنابرمتاف زیکیاودههیمازرویدادهاگفتهیامجتواهروندبه:روندهاروش تجزیه و تحلیل  -

برمؤثرواواملهاان بنارتبطا یبایکدیگردارندتح  لروند،بهاناساییرودیمخاص،گتان
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(روندها،الگوهایتغ  ردرچ زهایبااهت  20)هتان:پردازدیمروندین بش پروندون زارزیابیو

ادید بانیروندهااول نگا درآیند وندد پیمه تندههدرطولزمانبهوقوعگرمشاهد ازدید

آیند ین بس په تندااینروشدرحق ق پژوهی،هشفروندهاییاس هههماهنوندرجریان

نشان گذاته در تغ راتیکداد  تارینیاس هه اواهد رویقرا نو وتح  لدهدیماز تجزیه

ونتایانساختنمشکالتدرحالایجادمف دهایگذاربهویژ برایسنجشهاراییس اس روندها

(ا12:1301)روستا،باادیم

رودریهانش اینروشدرواقعروایخالقانهومبتنیبرتعاملاس ههدر:یزیانگ ذهنروش  -

اهدفروشایناودیمنودرموردموضوایخاصبههارگرفتهیهاد یارویامجازیبرایتول د

(10:1301ذهنمطرحاوند)پدرا وجاللوند،یسان ورهابدونهاد یااس هه

معتوالًاس اخبرگانورس دنبههمافزاییم انییواگراهاهشپنلروایبرایپنل:  روش-

ما بهبررسی11تا3ههدرمدتزمانیب ناودیمنفر ازخبرگانگفته20تا12یگروهپنلبه

ادراودیماپنلمعتوالًبهصورتج  اتیمنصوصورودرروتشک لپردازدیمآیند یکموضوع

بهپردازندیمدرکخودازیکموضوعبهگفتگؤدربار طولج  ه،افراد وحاصلتوافقاتخودرا

(20)هتان:آورندیمصورتیکگزارشمکتوبدر

الز یهاقد وسپسباتع  ناودیمباتصویرآیند مط وباروعینگرپس:ینگر پسروش  -

اینروابدییمبرایافزایشاانسرس دنبهآنآیند ادامه یکردتنهازمانیات یاس ههاهدافا

تع  ن ابها  هرگونه از بهدرر بهروانیو جاییههیااد آیند  در و اینصورت غ ر در باادا

 به بااد دااته وجود متناق  بالقو  اهداف ارجحیر هارگتعدادی سناریو متولوژی

(ا12:1301اس )روستا،

اچوناینروشمعتوالًدرزم نههاس  یاولوروایبرایاناساییکلیدی: یها یفناورروش  - 

(20:1301)پدرا وجاللوند،رد گیمفناوریمورداستفاد قرار

توسعهیافتهازروشدلفیاس ههاهنونخودیاگونهمتقابل،ر تأثتح  لمتقابل: ریتأثتحلیل  -

(ا20)هتان:پردازدیمدادهایرومتفابلبهواب تگیمتقابلر تأثتح  لدیآیمروایم تقلبهاتار

اب هسازیه تندههیهامدلرایجپ شب نی،یابزارهایکیدیگراز: یا انهیراشبیه سازی  -

(30ههیکس  تمبراساساجراوروابطه  دیآن،نتایشداد اود)هتان:دهندیماجاز 

درهنرهاینتایشیداردواژ نامهوب تر،سناریوراباطرحه یواز سناریوریشهمدل سناریو: -

داندیمنتایشمترادف وهایسنار)هتان(ا احتتاالتو اطالااتمربوطبه از متنوع)وبعتاًیروندها،

اهدفازبههارگ ریسناریوها،ایجادهنندیمواگرا(،تصاویرباورپذیرودروناًسازگارازآیند ایجاد
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موجودآیند دریهاچالشاتناذاد دردربرابریها یسافتاییازمتکناتاس ههدرآنهارایی

(ا12:1301)روستا،رد گیمبوتهآزمایشقرار

ازتعدادمتنوایازرویکردهاییر گبهر بهترینهار،مختلف آینده پژوهی:  یها روشترکیب  -

آیند پژوهیدریکپروژ اس 

 شرفت و پیشرفت اسالمی ایرانی مفهوم پی -5

هدفتناااددرجهااا حرهااا ازوضاااع  موجاااودباااهوضاااع  مط اااوبیابرناماااهپ شااارف 

هااابرنامااه(اپ شاارف بااهمعناایت ااریعوتوف ااقدرتحقااقاهاادافو20:1301اساا )هاتفی،

پ شارف درجواماعمنت افٔمقوله(ااماآنچهم  ماس ایناس هه26:1301)ااهرخی،باادیم

،مکاتابوتفکاراتمنت اف،تعااریفیهاهازپ شارف هافرهنگمعانیمنت فیداردابهابارتیدر

ادرب اناتمقا معظمرهبریدردیدارباباادیمنهتنهامتفاوتاس ،گاهاًمتناق رد گیمصورت

یکجوامعاالم،ٔهتهشورهاوهٔهتهیبراشرف  پ»اسات دودانشجویاناستانهردستانآمد اس 

،اارا طینیاارا طتاار-مط اقنادارد؛اارا طگونااگونیمعناایکشرف  واحدندارداپیالگو

در-یانکاومیواارا طزماانی،اارا طان اانیع ،ارا ططبیاس سیا ،ارا طجغرافیا  جغراف

مادلیاکشاورهفاالنیشرف بارا مدلپیکناس کامتگذاردیمشرف ،اثر پیهامدلجادیا

یبارایمادلواحادیکنیگرنامط وبباادابنابرایشوردهیکیهتانمدلبراناً امط وببااد؛

ویاخالقی،مبانیمعرفتیمبان»؛چراهه«میم،سراغآنبرو نهدا هماآنراپهشرف وجودندارد پ

جامعاهوهارهار«ا»نناد اسا هن  تعشورهیکشرف در فپی،درتعریوف  فیراتاصولکتف

نند اس وباهمااهن  تعیهآنمبانهداردیایاخالقیومبانیف  فی،مبانیمعرفتی،مبانیم ت

«انامط وباس یشرفت مط وباس ،چهنوعپیشرفت چهنوعپدیگویم

نهتناق وچالشنداااتهپ شرف اسالمیایرانیپ شرفتیاس ههاوالًباتعال مدیناسال ه چگو

باادومطابقباقوان ناساالمیبااادوثان اًامتناسابباافرهناگ،آدابورساو ایرانایبااادادر

ننگاا باهان اانیأهیپاشرف ،بر بهپیاساسنگا اسالم» فرمایشاتمقا معظمرهبریآمد اس 

اسا یمطاالبٔهتهٔهیپانیاوآخرت؛ا دنی؛داراداندیمیموجوددوساحتیکاس :اسال ان انرا

یاکناس ااگاریناس ؛فارقاتد ایددرنظرگرفتهبشود؛ااخصاتد ایشرف با هدربابپه

یان انرافقطدرزنادگیدان  وخوابنتیساحتک،ان انراتین آ یکویفرهنگیک،یتتدن

هان انرادوه-شرف درمنطقاسال  او،باپشرف درمنطق پطبعاًبهح ابآورد،یا  دنیماد

«امتفاوتخواهدبودی کب-داندیمیساحت
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 اتهوینم ا ،اایاشاور،اهابعااددرٔهتاهاز»پ شرف اسالمیایرانی،پ شرفتیهتهجانبهاس ا

ارشارف دراقتاد ،پیشرف دردانشوفناور ،پیدثروتم  شرف درتول شرف اس :پ سزاوارپ

  اهامامن-شاوره  اشارف درامن  ،پیاشرف دراخالقودرمعنو ،پینالت   وازتبیم 

نیاشایمعنایوربهر یاارتقایوربهر یشرف درارتقا پ-مرد یبرای اخالق ،همامنیاجتتاا

ماازنفا موجاود،ازگاازموجاود،از ناکناساتفاد رابیم،بهتاریهدارهمازآنچه همابتوانهاس 

ما ناکناساتفاد رابینوبهتاریشاتر اره ا ،ب هدراختهموجود،ازرا موجودوازآنچهٔهارخانه

ینکاابشود،قانونیقانونیدچاربیهاگرم ته؛یوانتباطاجتتاایگرا شرف درقانون نپ هتچن

شورننواهداداهبآنم  و نصیمعقولودرستشرف  چپ مبشود،ههبرذهنواتلمرد حا

اندآنرابههمبزنناد؛رد هیهداتنانازاولانقالبسعهیز ؛چیشرف دروحدتوان جا م  پ

تفرقهموردساوءینبودبراکهمتهیها نه زمٔهتهاماخوابنتانهم  مااتحادوان جا خودرابا

شارف در ماپ موارتقاءببنشا نهشتر دهرچهبینرامابای اس ؛اردهرد،حفظ استفاد قراربگ

،یاسا سکهدره؛یاس شرف دررادس طبقاتبتوانندازرفا برخورداراونداپٔهته؛یرفا اتوم

حصااریاک م ا ماا،مآال مانندجتعیت  اظ جتعیبرایاس لس ،قدرتتح یاس رادس

مامارد مااازیخودراباالببریاس درادسیداتناناس ؛لذامابایهایندرمقابلبدخواهیپوالد

ما نهشرف  دپینجه همبایند؛امابازدرایج وهام  ازیار ،امروزهمازب یاس لحاظرادس

اناتدراجتتاعبزرگ )ب«شرف بشود دپیهابانه نزمیأهته؛دریم ٔاراد ،از ویریپذ  م ئول

(ا01/01/1311الرضا)ع(،یبنموسیزا رانومجاورانحترتا 



 آینده پژوهی و نقش راهبردی آن در پیشرفت اسالمی ایرانی -2

اباادیمآیند پژوهییکیازا و راهبردیاس ههداراینقشراهبردیدرپ شرف اسالمیایرانی

ومناطراتهافرص ان ب بهرویدادها،درواقعآیند پژوهیدانشومعرفتیاس ههم ئول نر

هواتندانهم ئول نراافزایشداد ودریهاانتنابوهام تصتاحتتالیآیند آگا نتود وتوانایی

گوناگونپ شرف اسالمیایرانینتایاناس ایهاحوز نت جهنقشراهبردیآندر

وهاحوز دریجدیهاچالشراتدرجهانمدرنبااث  نتهتغ اتاباف ارگ آنچهم  ماس 

اس ابعادمنت فپ شرف روتحولدر،دنبالهنظا یارآمدهرو  د وتغیگردابعادمنت فپ شرف 

قراردارداپ شرف اسالمیایرانییمرتبهوجودنیتریاالدروآیند پژوهی
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نند، وضوحببم  ررابههبتوانندهط بندیمپژوهانیآیند ،هنونیدراصرپ شرف اسالمیایرانی

دق پ اتابتحرهین بش با افزاهنند، باد شدیاترا یو بر صح تصت تاتراهبردیووقفه

ندیافزا خودبیات ات 

ند یآ ایجاد و آفرینش راستای در مطتئن ابزاری انوان به طراحیٔند یآپژوهی بااث مط وب،

ادراودیمجامع،دق قوهدفتنددرراستایحره ازوضع  موجودبهوضع  مط وبیابرنامه

پ شرف اسالمیایرانییهابرنامهواقعاام یمهم،ت ریعدهند وموفق  بنشدرتحققاهدافو

اناسایی درونو مح طب رونو تحوالتدر پ شب نیتغ راتو اس با پزوهیقادر آیند  اس ا

اهفرص  درطراحیوتدویندهایتهدو تصت مگ رندگانرا درمؤثرراهبردییهابرنامهمدیرانو

  راستایه بموفق  درپ شرف اسالمیایرانییارینتاید

یهاانتنابآیند پژوهیازجت هپ شن ازهایب  ارمهمپ شرف اسالمیایرانیاس ههتوانایی

توانندیمهجاهاتابدانندههبهدهدیموبههتهاجاز دهدیمهواتندانهجامعهومرد راافزایش

مط وبخودیهاتد یآباسهول ب شتریبهتوانندیمبایدبروندوازچهم  رهایهجاهابروندوبه

برسند

  

 یریگ جهینتو  یبند جمع -9

چن ننت جهگرف هه:توانیمدریکجتعبندیه ی

ادرواقعدانشپردازدیمبهمطالعهآیند مندروشاس م تقلههبهاک ییاراتهآیند پژوهی-

 رویدادها، ن ب به را افراد چشم معرفتیاس هه نگههافرص و باز مناطراتاحتتالیآیند  و

داردیم با تردیدهاوهاابها ؛ ٔند یفرسایهادغدغه، چگونهازدلهندیمومعکسهاهدیممرد را

اآیند پژوهیهنراکلدادنبهآیند اس ،ابدییمتغ  راتیااد تغ راتامروزوضع  فرداتولد

ام خواهیمبهاک یههآیند را

- دارای پزوهی یهاروشآیند  از اس ا ٔجت هگوناگونی روشپواشاندابارتهاروشاین  از:

یهایفناورروش پنل،روشدلفی،نقشهرا ،پسنگریروش،یز انگذهن،روشیباند یدطی،مح 

متقابل،مدل نگ،ر تأث،تح  لهاشران په  دی،روشتجزیهوتح  لروند،روشتجزیهوتح  ل

منت فیهاروش،چشماندازسازی،مدلسناریوومدلتره بیههتره بیازیاانهیرااب هسازی

اس 

پژوهیبااثیهاروشبکارگ ری- هافرص ٔهواتندانهتشن صمنت فآیند  پ شیدهایتهدو

پ شرف درروینظا مقدسجتهوریاسالمیاد وبهانوانیکیازاواملاص یه بموفق  
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گوناگونفمطرحاس ولذاازنفشراهبردیب  ارخوبییهاحوز اسالمیایرانی،آنهمدرابعادو

پ شرف اسالمیایرانیبرخورداراس أحوز در

ایرانی- اسالمی پ شرف  در راهبردی نقش دارای هه اس  راهبردی ا و  از یکی پژوهی آیند 

باادیم

یهاانتنابهتواناییآیند پژوهیازجت هپ شن ازهایب  ارمهمپ شرف اسالمیایرانیاس ه-

توانندیمهجاهاتابدانندههبهدهدیموبههتهاجاز دهدیمهواتندانهجامعهومرد راافزایش

مط وبخودیهاتد یآباسهول ب شتریبهتوانندیمبایدبروندوازچهم  رهایهجاهابروندوبه

برسند

ایرانی- پ شرف اسالمی اصر هنونیدر پژوهانی، یمآیند  هط بند بتوانند ه به را  وضوحم  ر

صح تصت تاتراهبردیوقفهبریوباد شدیاتراافزاهنند،اتابتحرهین بش نند،بادق پ بب

ندیافزا خودبیات ات و





 منابع

الرضا)ع(،یبنموسیاناتمقا معظمرهبریدراجتتاعبزرگزا رانومجاورانحترتا  ب ا1

 01/01/1311:ٔمورخهدر

آیناد پژوهای،تهاران،انتشااراتهایروش(،1301پدرا ،ابدالرح مواباسجاللیوند،) ا2

 دفاایهایفناوریمرهزآیند پژوهیا و و

آیناد راهباردازاساتفاد بااس اساتگذاریفرآیناد(،سعة1300خ رگومنصورواکری،) ا3

 سالیازد ،تهران،انتشاراتداافاما ا ی)ع(22نظامیاتار نگاری،فص تامهمدیری 

به نهبرایآیند پژوهیدرن روهایم  ح،فص نامها و هایروش(،1300ریاضی،وج د،) ا2

 50-33،ص20،اتار 1وفنوننظامی،سال

تحق قااتیدفااای،فصا تتتههایسازمان(،ضرورتآیند پژوهیدر1301روستا،ح  ن،) ا6

 15-1،ص61محقق،اتار 

(،مقدمهایبرالگویاسالمیایرانیپ شرف ،مجتواهمقاالتاول ن1301ااهرخی،حامد،) ا5

 هنگر پ شگامانپ شرف ،تهران،انتشاراتدیرخانههنگر 

 (،الفبایآیند پژوهی،تهران،انتشاراتهرانها م1311م کیفر،اق لوهتکاران،) ا1
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الگویاساالمیایرانایپ شارف ،هایمؤلفه(،مبانیو1301ی،ن  ته،)هاتفی،زهراوجوراب ا1

 مجتواهمقاالتاول نهنگر پ شگامانپ شرف ،تهران،انتشاراتدیرخانههنگر 

(،راهنتاییآیناد نگااریفنااوری،1311«)گرو آیند نگاریسازمانتوسعهم ل»یون دو ا0

تهاران،انتشااراتمرهازآیناد پژوهایا او وج داول،ترجتهسون ااف عیوهتکاران،

دفاایهایفناوری
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