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آیندهپژوهی و نقش راهبردی آن در پیشرفت اسالمی ایرانی
فریدون عبدی

1

چکیده
آیند پژوهی دانش و معرفتی اس هه چشم مرد را ن ب به رویدادها ،فرص ها و مناطرات
یداردا از این رو تب ن مفهو تب ن آیند پژوهی ،روش اناسی و نقش
احتتالی آیند باز نگه م 
راهبردیآندرپ شرف اسالمیایرانی،حا زاهت

فراوانیاس ههدرایننواتاربهآنپرداخته

اد اس ا پژوهش مذهور از زمر ٔ تحق قات ه فی اس هه از نظر هدف هاربردی اس و برای
هتابنانهای» استفاد اد و سعی اد تا مبانی الز جه تب ن

گردآوری اطالاات ،از روش «
روشهایمنت ف
یدهدههبکارگ ری 
موضوعمطرحاد ازهت نمنابعاستنراجاودانتایجنشانم 
هواتندانه فرص ها و تهدیدهای پ ش روی  نظا مقدس جتهوری
ٔ
آیند پژوهی بااث تشن ص 
اسالمیاد وبهانوانیکیازاواملاص یه بموفق

درپ شرف اسالمیایرانی،آنهمدرابعاد

وحوز هایگوناگونفمطرحاس ولذاازنفشراهبردیب ارخوبیدرحوز ٔپ شرف اسالمیایرانی
برخورداراس ا 
واژههای کلیدی :آینده پژوهی ،روش شناسی ،پیشرفت ،پیشرفت اسالمی ایرانی

 -1مقدمه
باپ شرف ا موفناوریدرسد های اخ ر،پدید ٔ «تغ ر»ظهورهرد وثباتتقریباًیکپدید ٔ نادر
یرسند وانواعواق ا پدید های اجتتاایبدیع
موجهای تغ ریکیپسازدیگریفرام 
اد اس ا 
یهنندو
یآورندوازآنجاههحاملانصرتازگیه تند،ازیکسومارابهفهت دنوادارم 
بههترا م 
یهوبندا 
اادتهایمارادرهمم 
ازسویدیگراالود ٔ 
یاودابیاکتتایل
اصرهنونیبااد قطع های روزافزونوسرا سرسا آورتغ راناختهم 
ان انها بهست هاهشاد قطع ها،اناساییماه

وانواعتغ راتوت طبرم رحره 

1هاراناسیارادمدیری مراهزاطالعرسانیواتوه ئ ا تیدانشگا اف ریاما ا ی(ع) 
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آنها معطوف اس ا امروز چن ن دانشی ،یعنی اناخ پ شاپ ش آیند هه گاهی اوقات از آن به

یاود،ب ارارزاتنداس (ریاضی )32:1311،
آیند نگریتعب رم 
آنهاسر
ریههابهانوانابزارهاییمطرحه تندههبتواننددرراستایموضوااتیههان انبا 
اصوالًنظ 
وهاردارد،قاب

پ شب نیرابهارمغانآورنداموضوع«قاب

استفادةپ شب نی»،خوددساتهای

یهشااندا
ازمفاه مجدیدرابههترا داردواینمفاه مجدید،پ شب نیرابهچالشهایات قیم 
شب نیاد ودستهایدیگر،بهظهوردانشهاای
چالشهاییههدستهایازآنهامنجربهتقوی پ 
لگ ریحوزة«آیند اندیشی»1انجام د(خ رگو )101:1300،
جدیدیدرخصوصآیند ون زبهاک 
چندراتهای3اس اازاینرو

نراتهای2یا

ازدانشهایجدید،دانشیب

آیند پژوهیهتانندب اری
ینگرناداورود
هاونگرشهایخاصخودبهموضاوعما 

سازندةآن،بااالقهمند 
ی

هریکازدانشهای
یگ ردولذاهریکازاینافاراد
افرادمتفاوتبهحوز ٔآیند پزوهین زازهت نفرآیندساد نشأتم 
باتوجهبهنگرشهاودیدگا هاییههبرخاستهازاالقهمندیهاا،حاوزةحرفاهایوتحصا التآناان
یاوندا 
اس ،وارداینحوز م 
 -6بیان مسئله
پ شرف های سریعوتحوالتپراتاپاصرهنونی،فتاینامطتئنوسراارازفرص وتهدیدرا
ارصههای گوناگونپ شرف اسالمیایرانیقرار
پ شروینظا مقدسجتهوریاسالمیآنهمدر 
یهای تئوریکوهت نطور
داد اس ابنابرایندراینفتایبهادتتغ رپذیرونامطتئن،آمادگ 
ارزشهای دینیوم یو
شههای ناباسالمیو 
ات یبرایپ شرف هتهجانبهمبتنیبرتکاملاندی 
یهایپ شرفتها تییکضرورتحتتیاس اازاین
فنآور 
کهاو 
هتچن نازرا بهر گ ریاز،تاهت 
رو با در نظر گرفتن موارد فوق و اهت

و ضرورت توجه به آیند پزوهی به انوان یکی از ا و 

راهبردی ،فواید و مزایای فراوان بکارگ ری و بهر برداری صح ح از آن ،محقق موضوع تحق ق خود
راتح انوان«آیند پژوهیونقشراهبردیآندرپ شرف اسالمیایرانی»قرارداد اس ا 

 -3مفهوم آیندپژوهی

1

-Futures

2

-Interdisciplinary

3

-Multidisciplinary
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ارا ةتعریفمشنصودق قازآیند پژوهیمشکلاس اچراههتفاوتدیدگا های افرادمنت فهه
یاود تا آنان تعریفی براساس دیدگا 
ینگرند ،بااث م 
آیند پژوهی را از حوزة مورد االقة خود م 
موجوددرآنحوز ارا هدهندا
راتهای اس
آیند پژوهی  

یپردازد
روشمند به مطالعه آیند م 
م تقل هه به اک ی  

(روستا)10:1301،اآیند پژوهیدانشومعرفتیاس ههچشممرد ران ب بهرویدادها،فرص ها
دغدغههای فرسایند ٔ مرد را

یدارد؛ با ابها ها ،تردیدها و 
و مناطرات احتتالی آیند باز نگه م 
یهندچگونهازدلتغ راتیااد تغ راتامروزوضع
یهاهداآیند پژوهیمعکسم 
م

فرداتولد

ییابد(م کیفروهتکاران .)60:1311،
م
شب نی اس واداایپ شگویهمندارد،آیند پژوهیهنراکلدادنبه
آیند پژوهیفراترازپ 
یخواه مه انیههایندانشرادراخت اردارندبهآیند جهان،
آیند اس ،بهاک یههآیند رام 
یدهند .آیند پژوهیب انگرط فوس عیازرویکردها
هشورو منطقهمط وبخودبهدلنوا اکلم 
یاودرویکردهاییههتفکردرموردآیند ب ندمدترابه
اس ههبااثبهبودفرایندتصت مگ ریم 
هترا دارندوبههتانم زانبهفرایندتصت مگ ریراهبردیوبرآوردهایهواتندانهتوجهدارداین
یپردازدا 
فراینددرا نحالبهابکهسازین زم 
یهندههآیند هایمتکنرابهدس آوردوآیندةمط وبرابشناساندوپساز
آیند پزوهیتالشم 
آن،بهچگونگیرس دنبهآنتوجهنتایدا
یگرفتند ،به ظهور دانشهای
روشها و مفاه تی هه از سایر حوز های دانشی مورد استفاد قرار م 

ندانشهای جدیدبوداخالصةآنچهراههدرآیند پژوهی

جدیدی انجام دا آیند پژوهی یکی ازای
یگ رددراکل زیرآورد اد اس ا
انجا م 


 -3روشهای آینده پژوهی
شهای ب ار گوناگونی ه تند،
هتانگونه هه اندیشتندان فعال در حوز ٔ آیند پژوهی ،دارای گرای 
لهای س اسی/اجتتاای تا
دانش آیند پژوهی از جه روش ن ز اامل ط ف گ ترد ای از تح 
یهایساد رادر
روشهایا و طب عیواجتتاایتاالگوپرداز 
انهایوآماریاس هه 
لهایرای 
تح 
مسازی هواتندانهوآگاهانهدربرابرآیند ه تندههبه
یگ ردااماجت گیمترصدنوایتصت 
برم 
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یافتدواهت
یدهدااولآنچهدرآیند اتفاقم 
طوره یدونوعبررسیرادردستورهارقرارم 
یهند ودو آنچهبایددرآیند اتفاقب فتدوم ا یههبایداهت
م

پ دا

پ داهند(مؤمنی بهنقلاز

روشهای آیند پژوهی به اختصار ااار 
جترین  
ریاضی)22:1300،ا در اینجا  به چند نتونه از رای 
یاود 
م
یانجامد هه
روشها به اناسایی و صورت بندیموضوااتی م 
 -روشهای پوشش محیطی :این  
روشهایتع نموضوعنام دا
یتوان 
روشهارام 
آنهاتترهزخواهدهرد؛ازاینرو 
آیند پژوهیبر 
جتر بهاینقراره تند:
یاود سهروشرای 
روشهای گوناگونههبرایاینمنظوراستفاد م 
ازاین 
یتوان
پواش مح طی ،تح ل ،swotپ تایش موضواات (یوندیو)115:1311،ا پویش مح طی را م 
گونهاینظا اندپویشهرد وآنچهجدید،غ رمنتظر ،
هتچوننوایرادارتعریفهردههجهانرابه 
یهند(وینربهنقلازپدرا وجاللوند)10:1301ا 
اتد یاجز یاس رامشنصم 
نههای منت فتوسط
 روش دیده بانی :دید بانیبهمعنایپایشم تترتغ راتجهانی،درزم روشهای آیند پژوهی
یکاندیشکد یاگرو االقهمندبهآیند پژوهیاس ادیدبانیازمؤثرترین 
اس و نوااً بر  پای ٔه بررسی نظا اند محتوای مطالب روزنامه ،مج هها ،پایگا های اینترنتی و سایر
یاودادید بانبهجایپایشرویدادهابرپایش
گنالهای تغ رانجا م 

رسانهها بهمنظورهشفس

یهنند (م کی فر)10:1311،ا داد هایی هه از
روندها یعنی تغ رات م تتد در طول زمان تترهز م 
ارصههای گوناگونهتک
برنامهریزان در 
یآید،بهس اس گذاران و 
طریقدید بانینظا اند بدس م 
یهندتاهتوار آماد بود وبهاصطالحغاف گ راوند(ریاضی)26:1300،ا
م
 روش دلفی :دلفینوایمشاور دومرح های اس امرح هاولااملتوزیعپرسشنامهباهدفجتعآوری
پاسخها 
یاودا 
استعال نقطهنظراتاول هازط فوس عیازهاراناسانیکحوز خاصم 
یاوددیگرسوالیههاز
هتهاره هنند گاندرهتهپرسیارجاعم 
وجه اظهارنظرمجددبرای ٔ
آنها ازسطحصالح
یاود خودارزیابی 
هته پرسیمطرحم 
اره هنند گان  ٔ

خودبرایپاسخبه

سؤاالتاس ادلفیروشخوبیبرایبدس آوردنیکتصویره یازچ زهایی اس ههدرزم نه
پرسشنامهها برایاره هنندگاننهایت بااث

خاصازا و درحالرخدادناس ارسالمجدد
یاود هه نوای اجتاع نظر در مورد پ ش ب نی آیند آن حوز حاصل گردد(روستا)12:1301،ا
م
آنها
هدفازانجا روشدلفیسنجشآرایخبر گان دربار یکموضوعوهاهشواگرایی م ان 
یاود(پدرا وجاللوند)20:1301،ا 
اس اروشدلفیدرحوز هایگوناگونبههارگرفتهم 
یاودههبنابرمتاف زیکی
مجتواهایازرویدادهاگفتهم 

 روش تجزیه و تحلیل روندها:روندبهانها واواملمؤثر بر
یرود ارتبطا یبایکدیگردارندتح لروند،بهاناساییبن 
خاص،گتانم 
351
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یپردازد(هتان)20:روندها،الگوهایتغ ردرچ زهایبااهت
شب نیروندم 
روندون زارزیابیوپ 



یپ ونددادید بانیروندهااول نگا درآیند 
ازدیدمشاهد گر ه تندههدرطولزمانبهوقوعم 
سب نی آیند 
پژوهی،هشفروندهاییاس هههماهنوندرجریانه تندااینروشدرحق ق پ 
یدهد تجزیه وتح ل
از روی قرا ن و اواهد تارینی اس هه تغ رات یک داد در گذاته نشان م 
یها ونتایانساختنمشکالتدرحالایجادمف د
روندها بهویژ برایسنجشهاراییس اس گذار 
یبااد(روستا)12:1301،ا 
م
 روش ذهنانگیزی:اینروشدرواقعروایخالقانهومبتنیبرتعاملاس ههدرنش هایرودریاوداهدفروشاین
رویامجازیبرایتول داید های نودرموردموضوایخاصبههارگرفتهم 
اس ههاید هابدونسان ورهایذهنمطرحاوند(پدرا وجاللوند )10:1301،
 -روش پنل :پنلروایبرای هاهشواگرایی ورس دنبههمافزاییم انخبرگان اس امعتوالً
یاود ههدرمدتزمانیب ن3تا 11ما بهبررسی
پنلبهگروهی  12تا 20نفر ازخبرگانگفتهم 
یاودادر
یپردازداپنلمعتوالًبهصورتج اتیمنصوصورودرروتشک لم 
آیند یکموضوعم 
یپردازند وحاصلتوافقاتخودرابه
طولج ه،افراددربار ٔ درکخودازیکموضوعبهگفتگوم 
یآورند(هتان )20:
صورتیکگزارشمکتوبدرم 
یاود وسپسباتع نقد های الز 
پسنگری باتصویرآیند مط وباروعم 
 روش پسنگری  :ییابدااینرویکردتنهازمانیات یاس ههاهداف
برایافزایشاانسرس دنبهآنآیند ادامهم 
آیند به روانیو بهدرر از هرگونه ابها تع ن اد ای باادا در غ ر این صورتودر جاییهه
تعدادی اهداف بالقو متناق

وجود دااته بااد به هارگ ری متولوژی سناریو ارجح

اس (روستا)12:1301،ا 
 روش فناوریهای کلیدی :روایبرایاناساییاولوی هاس اچوناینروشمعتوالًدرزم نهیگ رد(پدرا وجاللوند )20:1301،
فناوریمورداستفاد قرارم 
گونهایتوسعهیافتهازروشدلفیاس ههاهنونخود
 تحلیل تأثیر متقابل:تح لتأث رمتقابل ،یپردازد(هتان)20:ا 
یآیدتح لتأث رمتفابلبهواب تگیمتقابلرویدادهام 
روایم تقلبهاتارم 
مدلهای اب هسازیه تندهه
 شبیه سازی رایانهای :یکیدیگرازابزارهای رایجپ شب نی ،یدهندههیکس تمبراساساجراوروابطه دیآن،نتایشداد اود(هتان )30:
اجاز م 
 مدل سناریو :واز سناریوریشهدرهنرهاینتایشیداردواژ نامهوب تر،سناریوراباطرحه ییداند(هتان)ا سناریوها ،از اطالاات مربوط به احتتاالتو روندهای متنوع (وبعتاً
نتایش مترادف م 
یهننداهدفازبههارگ ریسناریوها،ایجاد
واگرا)،تصاویرباورپذیرودروناًسازگارازآیند ایجادم 
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چالشهایموجودآیند در

فتاییازمتکناتاس ههدرآنهاراییسای هایاتناذاد دردربرابر
یگ رد(روستا)12:1301،ا 
بوتهآزمایشقرارم 
 ترکیب روشهای مختلف آینده پژوهی :بهترینهار،بهر گ ریازتعدادمتنوایازرویکردهایآیند پژوهیدریکپروژ اس



 -5مفهوم پیشرفت و پیشرفت اسالمی ایرانی
پ شااارف برناماااهایهدفتناااددرجها ا حرهاا ازوضاااع

موجاااودباااهوضاااع

مط اااوب

برنامااههااا

اساا (هاتفی)20:1301،اپ شاارف بااهمعناایت ااریعوتوف ااقدرتحقااقاهاادافو
مقولهپ شارف درجواماعمنت اف
یبااد(ااهرخی)26:1301،ااماآنچهم ماس ایناس هه ٔ
م
معانیمنت فیداردابهابارتیدرفرهنگها،مکاتابوتفکاراتمنت اف،تعااریفیهاهازپ شارف 
یباادادرب اناتمقا معظمرهبریدردیداربا
یگ ردنهتنهامتفاوتاس ،گاهاًمتناق م 
صورتم 
هتهجوامعاالم،یک
هتههشورهاو ٔ
اسات دودانشجویاناستانهردستانآمد اس «پ شرف برای ٔ
الگویواحدندارداپ شرف یکمعناایمط اقنادارد؛اارا طگونااگون-اارا طتاارینی،اارا ط
جغراف ا ی،ارا طجغراف ایس اسی،ارا ططب عی،اارا طان اانیواارا طزماانیومکاانی-در
یگذاردامتکناس یکمدلپ شرف بارایفاالنهشاوریاکمادل
ایجادمدلهایپ شرف ،اثرم 
مط وببااد؛ا ناًهتانمدلبراییکهشوردیگرنامط وبباادابنابراینیکمادلواحادیبارای
پ شرف وجودنداردههماآنراپ داهن م،سراغآنبرویم»؛چراهه«مبانیمعرفتی،مبانیاخالقیو
تفکراتاصولیوف فی،درتعریفپ شرف دریکهشورتع نهنناد اسا »ا«هارجامعاهوهار
م تی،مبانیمعرفتی،مبانیف فیومبانیاخالقیایداردههآنمبانیتع نهنند اس وباهماا
یگویدچهنوعپ شرفتیمط وباس ،چهنوعپ شرفتینامط وباس »ا 
م
پ شرف اسالمیایرانیپ شرفتیاس ههاوالًباتعال مدیناسال ه چگونهتناق وچالشنداااته
باادومطابقباقوان ناساالمیبااادوثان ااًمتناسابباافرهناگ،آدابورساو ایرانایبااادادر
فرمایشاتمقا معظمرهبریآمد اس

«اساسنگا اسالمیبهپ شرف ،برپای ٔهایننگاا باهان اان

هتهمطاالبیاسا 
یداند؛دارایدن اوآخرت؛اینپای ٔه ٔ
اس :اسال ان انرایکموجوددوساحتیم 
ههدربابپ شرف بایددرنظرگرفتهبشود؛ااخصاتد ایناس ؛فارقاتد ایناس ااگاریاک
تتدنی،یکفرهنگیویکآ نی،ان انراتکساحتیدان

وخوابنتیان انرافقطدرزنادگی

مادیدن ا یبهح ابآورد،طبعاًپ شرف درمنطقاو،باپ شرف درمنطقاسال -ههان انرادو
یداند-بک یمتفاوتخواهدبود»ا 
ساحتیم 
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پ شرف اسالمیایرانی،پ شرفتیهتهجانبهاس ا«ازهتاهٔابعااددرهشاور،ایانم ا ،اای اتهو
سزاوارپ شرف اس :پ شرف درتول دثروتم ی،پ شرف دردانشوفناوری،پ شارف دراقتادار
م یوازتب نالت ی،پ شرف دراخالقودرمعنویا ،پ شارف درامن ا هشاور-هامامن ا 
اجتتاای،همامن

اخالقیبرایمرد -پ شرف درارتقایبهر وریاارتقایبهر وریمعنایشایان

اس ههمابتوان مازآنچهههداریم،بهتاریناساتفاد رابکنا ماازنفا موجاود،ازگاازموجاود،از
هارخانهموجود،ازرا موجودوازآنچهههدراخت اره ا ،ب شاترینوبهتاریناساتفاد رابکنا ما
ٔ
هتچن نپ شرف درقانونگرا یوانتباطاجتتاای؛ههاگرم تیدچاربیقانونیبشود،قانونااکنی
برذهنواتلمرد حاهمبشود،ه چپ شرف معقولودرستینص بآنم وهشورننواهدادا
پ شرف دروحدتوان جا م ی؛چ زیههداتنانازاولانقالبسعیهرد اندآنرابههمبزنناد؛
هتهزم نهها یههمتکنبودبرایتفرقهموردساوء
اماخوابنتانهم مااتحادوان جا خودرابا ٔ
استفاد قراربگ رد،حفظهرد اس ؛اینرامابایدهرچهب شترهن موارتقاءببنشا ماپ شارف در
هتهطبقاتبتوانندازرفا برخورداراونداپ شرف دررادس اسی؛ههدرکس اسای،
رفا اتومی؛ ٔ
رادس اسی،قدرتتح لس اسیبرایجتع

اظ تیمانندجتع

م ا ماا،مآالیاکحصاار

پوالدیندرمقابلبدخواهیهایداتناناس ؛لذامابایدرادس اسیخودراباالببریمامارد ماااز
لحاظرادس اسی،امروزهمازب اریازم هاج ویند؛امابازدراینجه همبایدپ شرف هن ما
هتهاینزم نههابایدپ شرف بشود»(ب اناتدراجتتاعبزرگ
م ئول پذیری،از واراد ٔم ی؛در ٔ
زا رانومجاورانحترتا یبنموسیالرضا(ع))1311/01/01،ا 

 -2آینده پژوهی و نقش راهبردی آن در پیشرفت اسالمی ایرانی
یباادا
آیند پژوهییکیازا و راهبردیاس ههداراینقشراهبردیدرپ شرف اسالمیایرانیم 
درواقعآیند پژوهیدانشومعرفتیاس ههم ئول نران ب بهرویدادها،فرص ها ومناطرات
انتنابهایهواتندانهم ئول نراافزایشداد ودر

مهاو
احتتالیآیند آگا نتود وتواناییتصت 
نت جهنقشراهبردیآندرحوز هایگوناگونپ شرف اسالمیایرانینتایاناس ا 
چالشهای جدی درحوز ها و

آنچهم ماس اتاباف ارگ نتهتغ راتدرجهانمدرنبااث
،دنبالهروتحولدرابعادمنت فپ شرف اس 

ابعادمنت فپ شرف گردید وتغ روهارآمدی نظا
یترینمرتبهوجودیپ شرف اسالمیایرانیقرارداردا 
وآیند پژوهیدراال 
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یط بندههبتوانندم ررابهوضوحبب نند،
پ شرف اسالمیایرانیدراصرهنونی،آیند پژوهانیم 
یوقفه بر صح تصت تات راهبردی و
شب نی هنند ،اتاب تحرهات را افزایش داد و ب 
با دق پ 
ات اتیخودب افزایند 
آیند پژوهی به انوان ابزاری مطتئن در راستای آفرینش و ایجاد آیند ٔ مط وب ،بااث طراحی
برنامهای جامع،دق قوهدفتنددرراستایحره ازوضع

واقعاام یمهم،ت ریعدهند وموفق

موجودبهوضع

یاودادر
مط وبم 

برنامههایپ شرف اسالمیایرانی
بنشدرتحققاهدافو 

اس ا آیند پزوهی قادر اس با پ شب نی تغ رات و تحوالت در مح ط ب رون و درون و اناسایی
برنامههای راهبردیمؤثر در
فرص ها وتهدیدها مدیرانوتصت مگ رندگانرادرطراحیوتدوین 
راستایه بموفق

درپ شرف اسالمیایرانییارینتاید

انتنابهای

آیند پژوهیازجت هپ شن ازهایب ارمهمپ شرف اسالمیایرانیاس ههتوانایی
یتوانند
یدهد تابدانندههبههجاها م 
یدهد وبههتهاجاز م 
هواتندانهجامعهومرد راافزایشم 
یتوانندباسهول ب شتریبهآیتد هایمط وبخود
بروندوبههجاهابایدبروندوازچهم رهایم 
برسند 

 -9جمعبندی و نتیجهگیری
یتوانچن ننت جهگرف هه :
دریکجتعبندیه یم 
یپردازدادرواقعدانش
روشمندبهمطالعهآیند م 
راتهایاس م تقلههبهاک ی 
آیند پژوهی و معرفتی اس هه چشم افراد را ن ب به رویدادها ،فرص ها و مناطرات احتتالی آیند باز نگه
یهند چگونهازدل
یهاهد ومعکسم 
دغدغههای فرسایند ٔ مرد رام 

یدارد؛باابها ها،تردیدهاو
م
تغ راتیااد تغ راتامروزوضع

ییابداآیند پژوهیهنراکلدادنبهآیند اس ،
فرداتولدم 

یخواه ما 
بهاک یههآیند رام 
ابارتاند از  :روش پواش

روشها 
روشهای گوناگونی اس ا از جت هٔ این  
 آیند پزوهی دارای  یهای
ذهنانگ زی،روشپنل،روشدلفی،نقشهرا ،پسنگری روشفناور 
مح طی،دید بانی،روش 
شرانها،تح لتأث ر متقابل،مدل نگ،

ه دی،روشتجزیهوتح لروند،روشتجزیهوتح لپ
روشهایمنت ف
انهای،چشماندازسازی،مدلسناریوومدلتره بیههتره بیاز 
اب هسازیرای 
اس



هواتندانه فرص ها وتهدیدهای پ ش
ٔ
روشهای منت فآیند پژوهیبااث تشن ص
 بکارگ ری روینظا مقدسجتهوریاسالمیاد وبهانوانیکیازاواملاص یه بموفق
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اسالمیایرانی،آنهمدرابعادوحوز های گوناگونفمطرحاس ولذاازنفشراهبردیب ارخوبی
درحوز ٔپ شرف اسالمیایرانیبرخورداراس ا 
 آیند پژوهی یکی از ا و راهبردی اس هه دارای نقش راهبردی در پ شرف اسالمی ایرانییبااد 
م
انتنابهای

آیند پژوهیازجت هپ شن ازهایب ارمهمپ شرف اسالمیایرانیاس ههتوانایییتوانند
یدهد تابدانندههبههجاها م 
یدهد وبههتهاجاز م 
هواتندانهجامعهومرد راافزایشم 
یتوانندباسهول ب شتریبهآیتد هایمط وبخود
بروندوبههجاهابایدبروندوازچهم رهایم 
برسند 
یط بند هه بتوانند م ر  را به وضوح
 پ شرف اسالمی ایرانی در اصر هنونی ،آیند پژوهانی م یوقفهبرصح تصت تاتراهبردی
شب نیهنند،اتابتحرهاتراافزایشداد وب 
بب نند،بادق پ 
وات اتیخودب افزایند 
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