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 چکيده

بیني و برنامه ریزی سنتي های پیشجایگزین تکنیکمطالعات آینده نگاری آمادگي در برابر تغییرات محیطي،  ربه منظو

نویسي ) به عنوان یکي از مهمترین روش های آینده  سناریوو  فعالیت های آینده نگاریها، بیني شده است. بر خالف پیش 

ي ریزی . برنامهنمایند ها را ندارند تمرکز ميتوانایي کنترل و یا کاهش آنگیرندگان  هایي که تصمیمقطعیت بر عدم نگاری( ،

 آینده، سناریوها  را ارائه مي دهد. يمتفاوت آینده های ،است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های محیطي تکنیکي ، سناریو

موقعیت های مرتبط با  های بدیلي دربارهوایتهایي بیان نموده و رها محتمل است را در قالب داستانهایي که امکان وقوع آن

. در این پژوهش به تدوین سناریوهای آینده توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. برای این آینده ارائه مي دهند

های احتمالي منظور از روش دلفي و نظرخواهي از خبرگان استان، جهت شناسایي نیروهای پیشران توسعه استان و عدم قطعیت

پیشران ،  "میک مک "گیری از نرم افزارو بهره "ماتریس تاثیرات متقاطع"پیش رو استفاده شده است. سپس با استفاده از روش 

-و بر اساس روش پیشنهادی شوارتز، سناریوهای توسعه آتي استان تدوین شده است. نتایج نشان مي های توسعه استان شناسایي

درآینده روبرو است  و  "نظام سکونتگاهي"و  "ساختار اقتصادی"ه و بویر احمد با دو عدم قطعیت کلیدی دهد که استان کهگیلوی

با لحاظ نمودن منطق سناریوها، استان با چهار سناریو توسعه در آینده مواجه بوده که در ادامه پژوهش به تشریح آنها پرداخته 

 شده است.

 

 نگاری،کهگیلویه و بویراحمدیو، توسعه منطقه ای،آیندهریزی برمبنای سناربرنامهواژگان کليدي:
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه  
 بيان مساله

، حداقل سه ارزش اساسي 2"اسمیت"و1"تودارو"توسعه آرماني ملي و مردمي برای تمام مناطق و کشورهاست. دستیابي به

احساس عزت نفس و به حساب "،"ن معاشتامی"را برای فهم معنای نهفته در توسعه مطرح مي نمایند که عبارتست از: و محوری

، هدف اساسي توسعه را نه تنها 3"آمارتیاسن"(.,2002Todaro and Smith)"رهایي از بندگي و توانایي انتخاب کردن"و"آمدن

رشد، بلکه بهره گیری از این رشد برای افزایش قابلیت ها و ظرفیت های انسان برای زندگي ارزشمندترو در نهایت گسترش آزادی 

. اعالمیه هزاره ملل متحد ،مسئولیت مشترک همه کشورها را رعایت نمودن Amartya Sen)،1222واقعي مردم مي داند )

(و بانک جهاني نیز کاهش ,2002Todaro and Smithاصول منزلت انسان ها ،مساوات و عدالت در مقیاس جهاني مي داند)

را چالش اساسي توسعه در زمان حاضر قلمداد مي "نبه حساب آمد"نابرابری بین کشورها و درون آنها و چالش

 (. ,2002Todaro and Smithنماید)

در کشور ما سابقه امروزه برنامه ریزی توسعه با هدف ارتقا ظرفیت های توسعه امری اجتناب ناپذیر در همه کشورهاست.

 تیبدون تعهد به رعا يبا هدف رشد مل)ي(ومليانسان يهمه ابعاد زندگ رندهیجامع)در برگ یها یزیسال برنامه ر00به بیقر

 ریچشمگ یعدم تعادل هابه دلیل ماهیت تمرکزطلبي توسعه در مسیر ارگانیک و اندام وار خود ،مناطق(، یازهایها و ن يژگیو

به  تیفشار فراتر از ظرف گرید یو از سو نیاز سرزم یيشدن قسمت ها یا هیحاش ،يبخش نیب یها ينبود هماهنگ ،یمنطقه ا

موجب کشور و... را  يرساختیشبکه ز ی، ناکارامد تختیپا یرشد غول آسا افته،یمحدود در مناطق توسعه  یو عرصه ها منابع

مواجه خواهد نمود در  یرا با مشکالت جد شورک یيساختار فضا نده،یدر آ نیموجود در سرزم یاست. عدم تعادل ها گردیده

برنامه ریزی فضایي)با بوده است . دیکشور همواره مورد تاک يباالدست نیندر توسعه همه مناطق در قوا یکه عدالت محور يحال

هدف سازماندهي فعالیت ها در فضا با هدف حصول باالترین کارایي( ،برنامه ریزی آمایش سرزمین)،با هدف سازماندهي فعالیت ها 

با هدف یافتن توانایي ها و ظرفیت های منطقه در فضا با هدف بهینه نمودن روابط انسان ،فضا و فعالیت(و برنامه ریزی منطقه ای)

برای رشد و توسعه(همگي با بارویکرد عدالت اجتماعي به ایجاد توازن و تعادل های منطقه ای در برخوداری ها براساس قابلیت 

 های مناطق کمک مي نمایند.

 20/0) جمعیت هزارنفر013 و ( کشور مساحت درصد25/0) مربع کیلومتر 15501بامساحت ویراحمدبو کهگیلویه ستانا

جمعیت کشور(،علیرغم برخورداری از قابلیت های فراوان جهت رشدوتوسعه،از جمله استان های کمتر برخوردار کشور از حیث 

میلیون ریال بدون احتساب ارزش افزوده نفت خام وگاز  05شاخص های توسعه بوده به گونه ای که از نقطه نظر درآمد سرانه)

( و دیگر شاخص های اقتصادی با شرایط نامطلوبي مواجه 1325درصد در سال3/13(،نرخ بیکاری نیروی کار)1323طبیعي درسال

(و خروج از وضعیت 1325ونتایج طرح آمارگیری نیروی کار،مرکز آمار ایران،1323-است)نتایج حساب های اقتصادی استان ها

ان ازمنظر توسعه یافتگي در آینده دغدغه اصلي مسئوالن و اقتصادی نامساعدفعلي،آینده نگاری توسعه و ارتقاء جایگاه است

نفت خام  در ذخائر استان جایگاه قابل توجه به توانمي استان اقتصادی ارزشمند هایسیاستگذاران استان بوده است.از ویژگي

مي گردد  استخراج استان این  نفتي میادین از خام کشور نفت درصد 20بالغ بر  کشور رسمي برآمارهای بنا. نمود اشاره کشور

درصد مساحت جنگل های کشور ،  6درصد منابع آب کشور در محدوده جغرافیایي استان تولید مي گردد.دارا بودن  10.حدود 

وجود گونه های متفاوت گیاه دارویي و طبیعت بسیار زیبا و دلنواز استان که قابلیت توسعه بخش گردشگری طبیعي استان را 

بیانگر پتانسیل های فراوان استان برای نیل به توسعه مي باشند)گزارش اقتصادی استان کهگیلویه و  فراهم نموده،جملگي

بر اساس مطالعات متعدد انجام گرفته طي دهه های اخیر در زمینه رتبه بندی مناطق مختلف کشور از حیث (.1321بویراحمد،

تان(همواره در زمره استان های کمتر توسعه یافته کشور بوده اس 31شاخص های توسعه،این استان در مقایسه با سایر استان ها)

با بکارگیری روش های  1322است.از جمله در مطالعه ای که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در سال 

                                                             
1-Micheal P.Todaro 

2-Stephen C.Smith 

3-Amartya Sen 



  

، در  31تا  22استان کهگیلویه و بویراحمد از حیث شاخص های توسعه جایگاهي بین مختلف سطح بندی انجام داده است،

 استان مورد مطالعه ، را بخود اختصاص داده است.  31میان

در عصرحاضر،تغییرات با سرعت بیشتری به وقوع مي پیوندد و شالوده توسعه در جامعه آینده در مسائلي چون تغییرات 

ساني،استقرار انسان سریع فن آوری ،رقابت های فضایي،هوش مصنوعي،مهندسي ژنتیک،دنیای شگفت انگیز مجازی،هولوگرام ان

درفضا،تسخیر کره های دیگر و مسائل مشابه  نهفته است و جامعه ای که بخواهد نقش مهمي در آینده ایفاء نماید مي بایست به 

و متناسب با قابلیت ها و توانمندی های جامعه به واکاوی  1"مگاترندها"صورت جدی تحوالت آینده را رصد نموده و بر اساس

است و شناخت مسیر صحیح توسعه در آینده،بدون تردید  2"عدم قطعیت"نگیز بپردازد. .آینده اساسا قرین به مسائل چالش برا

فرآیند  ، به عنوان یک"آینده نگاری". پیرامون مسیر های توسعه است.3"آینده نگاری"مستلزم بکارگیری اصول علمي و

ای است که در چند دهه اخیر مطرح گردیده و ریزی توسعه منطقهه،یکي از جدیدترین رویکردها به برنام استراتژیک ریزیبرنامه

)که مي توان آن را پارادایم جدید برنامه ریزی و  1"آینده پژوهي"علم.(Schwenker and Wulf،2013گسترش یافته است.)

 گذشته، کشف، وندهایعالوه بر تحلیل ر،با هدف شکل بخشیدن به آینده به شیوه آگاهانه، فعال و پیش دستانه (توسعه دانست

 .(Glasson،2000( را دنبال مي نمایدهای ممکن، محتمل و مطلوب ابداع و ارزیابي آینده
 

 مبانی نظري آينده نگاري

ریزی دارای شش مشخصه کلیدی)فرآیندبودن،آگاهانه بودن،تاکیدبرحل مسائل،تأکیدبر اصوال فرآیند برنامه 

ریزی جریاني خطي و دارای باز خورد بعد از اجرا است.در رویکرد سنتي،فرآیند برنامه بندی،تعیین اهداف و سیاستگذاری(اولویت

ها و ارتباطات مشخص با تحوالت گذشته و حال بوده و ناپیوستگي ها و ( و تحوالت آینده دارای پیوستگي1است)نمودارشماره

گیرد. نتیجه اجرای چنین رویکرد اکتشافي در ر نميبیني جهان آینده مورد توجه قرای علم و تکنولوژی در پیش5"سازهاشگفتي"

 بیني آینده ،وجود چالش ها و عدم تعادل های کنوني است. برنامه ریزی و پیش

 

  

 

 

 

 

 
تعریف گردد،مي بایست فرآیند انجام آن متناسب با شرایط  ریزی حرکتي برای رسیدن به یک نقطه مطلوبچنانچه برنامه

با رواج آینده نگاری فرایند  نگاری ( و حل مشکالت پیش رو مورد بازنگری قرارگیرد.کرد نوین آیندهدنیای جدید )مبتني بر روی

 (.2)نمودارشماره برنامه ریزی از حالت سنتي خود خارج و مهندسي مجدد گردید
 
 
 
 
 

                                                             
1-Megatrend 

2-Uncertainity 

3 - Foresight 

4-Futures study,Futureology  

5- Wilcards 

 

ش ارزیابي و گزین  

 راه حل بهینه
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نگاري رويکرد هنجاري برنامه ريزي مبتنی بر آينده(: فرآيندبرنامه ريزي مطلوب)2نمودارشماره )        

 

روش تحلیل "، "2دلفي "، روش"1دیده باني آینده"عمده ترین روش های آینده نگاری مورد استفاده در مطالعات شامل 

، 8"نقشه راه"، 7"چشم انداز سازی"،  6"سناریونگاری"، 5"تجزیه و تحلیل پیشران ها" ،1"تحلیل روند ها"، 3"اثرات   متقابل

،روش های مورد در پروژه های آینده نگاری. Jaizuluddin)،2011مي باشد)11"سازیشبیه "و  10"مدل سازی"، 9"پس نگری"

های  در آینده نگاریو  ملي، روش دلفي های در  آینده نگاری وابسته هستند. به طور عمده ای به دیگر جنبه های پروژه استفاده

 استفاده در پژوهش حاضر شرح داده مي شوند:   در ادامه ، روش های آینده نگاری موردت. اس سناریونویسي منطقه ای روش غالب

مطرح و مورد استفاده قرار گرفت.روش 13"رند"در موسسه  12"اوالف هلمر"توسط  1260: این روش در سال روش دلفی

گیرد به مشارکت کنندگان قرار ميدلفي شامل یک پیمایش دو یا چند دوری است که در دور دوم، نتایج دور اول در دسترس 

تعدیل و یا به نظرات قبلي خود مطالبي اضافه نمایند.مطالعه با این های اولیه خود را ه بتوانند در صورت تمایل ارزیابيطوری ک

پذیرد. ایده اصلي در طراحي آوری نظرات متخصصان و با استفاده از پرسشنامه و ارسال چند باره آن انجام ميروش از طریق جمع

دهندگان بتوانند بدون آنکه تحت تاثیر افراد معتبر و مشهور و افرادی که قدرت سخنوری اسخفرآیند روش دلفي این است که پ

 .,unido) 2001خود را بیان نمایند. ) خوبي در جلسات دارند قرار بگیرند، دیدگاه

 کردند. آنهاابداع  1266روش تاثیرات متقابل را اولین بار به سال  "هلمر"و11"گوردون":( (CIAروش تحليل اثرات متقابل

ها احتمال وقوع رویداد دوم بر اثر یعني مواردی که در آن)تقویت کننده،  ارتباطات.اندسه نوع ارتباط میان متغیرها را بر شمرده

ها بر اثر وقوع رویداد رویداد دوم در آن وقوع روابطي که احتمال)متوقف کننده، ارتباطات  مي گردد(.وقوع رویداد نخست تقویت 

                                                             
1- Horizon Scanning 

2- Delphi  

3- Cross Impact Analysis 

4- Trend Analysis 

5-Drivers Analysis  

6-Scenario Planning                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   7- Visioning 

                                                                                                                                                                      8- Road  Map 

                                                                                                                                                                 9-Back Casting 

                                                                                                                                                                       10-Modeling 

11-simulation  

12 –Olaf Helmer 

13 –RAND(Research AND Development) 

14-Teodor Gordon 

 



  

(و ارتباطات غیر مرتبط ) احتمال وقوع رویداد دوم فاقد هر گونه ارتباط با احتمال وقوع رویداد نخست رودمیان مي نخست از

پیچیده ماتریس متقاطع طراحي شده  محاسباتجهت انجام 1"ميک مک"(.نرم افزارJehle,-Weimer 2002مي باشد(.)

حوزه مورد نظر شناسایي و سپس آنها را در ماتریسي مانند در  مهمی افزار بدین گونه است که ابتدا متغیرهاروش این نرماست. 

 شودوارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان، تشخیص داده مي ماتریس تحلیل اثرات

(1222 (Kippenberger, . شده اگر تعداد متغیرهای شناسایيn  باشد، یک ماتریسn×n  ( یعني برای هر متغیر یک سطر و

 لذا .Asan) ،2000) مشخص شده استیکدیگر به دست آمده که در آن تاثیرات متغیرها بر یک ستون لحاظ مي گردد( 

و مجموع عددهای هر ستون، نشان دهنده تاثیرپذیری متغیر شان دهنده تاثیرگذاری متغیر مربوطه نمجموع عددهای هر سطر،

  مربوطه است.

. شودمي گیری بهره روش این از دهند،مي شکل را آتي روندهای که هایيپیشران شناسایي برای:  و تحليل پيش ران هاتجزيه 

 شکل که اصلي های پیشران طریق بدین و داده قرار دقیق بررسي مورد را هاپیشران بین تعامل توانمي بویژه با این روش

 انداز چشم یا راه نقشه سناریوها، تدوین برای مبنایي عنوانبه توانمي روش این از .داد تشخیص را هستند، آینده دهنده

  .کرد استفاده
گرایش زیادی به  آینده ها در مطالعه عدم قطعیت که در سال های اخیر جهت آینده نگاری و يیها روش یکي از: سناريو نگاري

ریزی سناریو برای دوره ای است که برنامه ریزی  (.برنامه,2015Randt)است "برنامه ریزی سناریو"آن وجود داشته است

 از درونهای محتمل هستند. این تصاویر سناریوها تصاویری از آینده.Metalo)،2015) استراتژیک سنتي منسوخ گردیده است

 از درونرپذیر و سناریوها، از اطالعات مربوط به احتماالت و روندهای متنوع )و بعضاً واگرا(، تصاویری باو .به هم وابسته هستند

های اتخاذ ست که در آن کارایي سیاستهاهدف از بکارگیری سناریوها، ایجاد فضایي از ممکن .کنندسازگار از آینده ایجاد مي

ها و هم کنند که هم چالشگیرند. سناریوها همچنین کمک ميهای موجود آینده در بوته آزمایش قرار ميشده در برابر چالش

سناریوها باکشف سیستماتیک چالشها و فرصتهای پیش رو، در خدمت  .ولي غیر منتظره شناسایي شوند های بالقوهفرصت

 Zahradníková and) ،2011) .گردد سناریو برای هرآینده نگاری تهیه مي 1یا  3معموالً .گیرندها قرارميتدوین استراتژی

Vacík.   
وضعیت عدم قطعیت ظاهر مي گردند در حالي که در پیش درسناریونگاری تعدادی از احتماالت در نتیجه تشریح 

 Stojanović  Mitković،2011باشد.)بیني)تحلیل روندها(، هدف شناسایي بیشتر مسیرها و تخمین عدم قطعیت مدنظر مي

and ).سناریو یک (2010با هدف توصیف آینده ممکن،امانه لزوماًقطعي،استفاده مي شودAmer et al, سناریوهای موثر.) مي

)عدم وجود  "سازگار بودن ")محدودیت هایي که امکان وقوع دارند را در نظر بگیرد(و"محتمل بودن"بایست دارای دو ویژگي مهم

.سناریوها بر پایه احتمال وقوع به سه ,Tankersley) 2006هرگونه ناسازگاری ساختاری در ترکیب منطق های سناریو ( باشند)

به این معني که بر مبنای دانش آینده نگری امکان اتفاق دارد  "ممکن"شوند.بندی ميدسته ممکن، محتمل و مطلوب طبقه 

به مفهوم آن است که منطبق بر ارزش هاست و  "مطلوب"یعني اینکه بر مبنای روندهای موجود، احتمال وقوع دارد و"محتمل"و

 .(studies Futures،2015خواستي برای وقوع آن وجود دارد)

 ومرکز برنامه ریزی سناریو دانشمندان در  دوم و زماني که جهاني به بعد از جنگ سناریو ریزی مهبرنا تاریخچه اصلي

 "هرمان کان"میالدی، 1260 دهه در اتمي داشتند، برمي گردد. بمب انفجار آثار بیني پیش در سعيآمریکا ،دفاع ای دانشکده
در یک شرکت تجاری که در جست و جوی "کان"کرد. تبدیل تجاری مفهومي به را سناریو ریزی برنامه )پدر سناریونویسي(،2

برای اهداف  "حال –آینده "بود،تکنیک جدیدی تحت عنوان تفکر "رند"شکل های جدید تکنولوژی تسلیحاتي برای شرکت

در  و،روش شناسي سناریو به طور وسیعي مورد استفاده قرار گرفت 1260در دهه  کشف و واژه سناریو را به کار گرفت. نظامي

 کار و کسب دنیای ریزی به برنامه برای کاربردی روشي عنوان به ،3"شل رویال داچ "کمپاني در میالدی1200 دهه ابتدای

                                                             
1-MICMAC(Cross Impact matrix-multiplication applied to classificayion)  
2-Herman Kahn 
3- Royal Duch Shel  



  

رفتن  نیشدن جهان و از ب تردهیچیو با درک پ یالدیم 1200 یدهه يبعد از بحران نفت يسینو ویسنار .یافت محبوبیت و معرفي

شرکت  زیآمتیموفق استفاده يو در پ 1203در سال  یه است. در واقع پس از بحران انرژکرد دایپ یشتریب تیعموم ها،تیقطع

مورد استقبال  ویبحران ساخت،روش سنار نیبه ا یموثر یيگوشرکت را قادر به پاسخ نیکه ا ویاز روش سنار "شلداچ " ينفت

یو به طور قابل توجهي افزایش یافته و کم و بیش یک در چند دهه اخیر استفاده از برنامه ریزی سنارقرار گرفته است. یاگسترده

 به نویسي سناریو بعد به 1220 دهه .ازStojanović and Mitković) ،2011ابزار استاندارد در بیشتر شرکت ها مي باشد)

 60بیش از تگذش .امروزه و با (.Glasson،2000) گردید تبدیل مناطق برای استراتژیک ریزیبرنامه سازوکارهای از یکي عنوان

 و لیتبد ندهیآ تیمطالعه عدم قطع یمتداول برا یها از روش يکیبه  ویسنار یزیبرنامه ر از مطرح شدن تفکر سناریو ،روش سال

 .(,2015Randt)ي شودبحث مبه جد آن  ینظر اتیادب

 

 پژوهشاهداف 

دی توسعه کشور، تدوین و در دستور کار در نظام برنامه ریزی ایران سند چشم انداز نظام ،به عنوان عالي ترین سند راهبر

دولت و نهادهای اجرایي کشور قرار گرفته است.سند چشم انداز به دلیل کالن نگری، ماهیت اجرایي مستقیم نداشته و الزم است 

 با مطالعات دقیق و متناسب با قابلیت های منطقه ای،ماموریت مناطق مشخص و راهکارهای الزم برای تحقق اهداف سند چشم

انداز کشور فراهم گردد.استان کهگیلویه و بویراحمد از حیث پتانسیل های رشد و توسعه دارای قابلیت های فراواني در بخش های 

نفت و گاز و سایر معادن،گردشگری،کشاورزی و دامپروری،منابع آب فراوان ،تنوع اقلیمي ،جنگل های انبوه و .... بوده و از لحاظ 

قع شدن استان بر محورهای مواصالتي مهم کشور و همسایگي استان با قطب های جمعیتي و صنعتي موقعیت جغرافیایي نیز وا

کشور )نظیر استان های خوزستان،بوشهر،فارس و اصفهان(این قابلیت را فراهم آورده تا استان بتواند در تقسیم کار ملي ، ماموریت 

ه برداری کامل از ظرفیت ها، نقش استان در تقسیم کار ملي و های مهمي را عهده دار گردد،گرچه تا کنون به دلیل عدم بهر

پژوهش با اعتقاد به ضرورت  این ارزش افزوده بخش های اقتصادی)به جز استخراج نفت خام و گاز طبیعي( ناچیز بوده است.

ه)بر اساس رویکرد توسع نگاری آینده تحقق اهداف سند چشم انداز کشور و احترام به تقسیم کار ملي و منطقه ای و با هدف

 تر جزئي اهداف بویراحمد انجام گرفته و و کهگیلویه استان در نویسي سناریو رویکرد با کلیدی های پیشران شناسایي وفادارانه(و

 : دارد قرار نظر مد نیز زیر

 شناسایي عوامل کلیدی و نیروهای پیشران موثر بر توسعه استان - 

 ن و شناسایي تاثیرپذیرترین و تاثیرگذارترین عوامل موثر بر توسعه استان در آیندهتحلیل اثرات متقاطع نیروهای پیشرا - 

 استان توسعه های محتمل، ممکن و مطلوبتبیین آینده - 

 تدوین سناریوهای ممکن و انتخاب سناریوی مطلوب توسعه آتي استان - 

  دست یابي به آینده مطلوب انتخاب سناریوی مطلوب و ارائه راهبردهای پابرجا و ویژه استان جهت - 

 استانسناریوی مطلوب توسعه مربوط به های کالن راهبری  گیریتدوین جهت - 

 

 سواالت و فرضيه هاي پژوهش

پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافي به دنبال شناسایي مهمترین مولفه های موثر بر توسعه منطقه ای برای رسیدن به آینده 

نگاری است. لذا این پژوهش ، فرضیه مبنا نبوده و با هدف اثبات و یا رد یک فرضیه خاص اجرا مطلوب منطقه با رویکرد آینده 

نمي گردد . مي توان یک پیش فرض اولیه برای این پژوهش متصور بود که در میان مولفه های توسعه ، برخي دارای اهمیت و 

اسي و تبیین خواهند بود . پیش فرض تبعي دیگر نقش بیشتری در تحقق اهداف توسعه ای منطقه مي باشند که قابل بازشن

پژوهش آن است که با پیاده سازی روش مند آینده نگاری منطقه ای در استان کهگیلویه و بویراحمد ، مي توان آینده مطلوب 

 ز:باشد عبارتند امنطقه از حیث توسعه یافتگي را ترسیم نمود. سواالت اصلي که رساله حاضر در پي جواب به آنها مي

 کدام مولفه توسعه منطقه ای ، نقش کلیدی در فرایند توسعه منطقه کهگیلویه و بویراحمد دارند ؟ -1 -1-1

 باشد؟ آینده نگاری توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد در چه سناریوهایي قابل بررسي مي -1-1-2



  

 باشد؟قابل دست یابي مي سناریو مطلوب توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد با چه راهبردهایي -1-1-3

 

 پيشينه تحقيق 

 (1991)1کاتالونياي جنوبی آينده نگاري منطقه. 1

پس از شناسایي متغیرهای تاثیرگذار  بر  است ، معروف Catalonia Horizon 2010برنامه  که به مطالعه ایندر 

متغیرها ، نهایتا پنج سناریوی جهاني برای و شناسایي رابطه  2010تا1220عامل(در بازه زماني سال های  15توسعه کاتالونیا)

 مسیر در ها فرصت آوردن بدست ) 2000 تا انتقالي روند سناریوکه عبارت بودند از : منطقه کاتالونیا نگاشته شد

)کاتولونیای 2010تا برقرارشده بینانه خوش (،سناریوی اروپا حرکت موتور )کاتولونیا2001روندمطلوب تا  حرکت(،سناریوهای

 تا موجود گسسته جدید(،سناریوهای توسعه )استراتژی2010 تا جایگزین گسسته قراگرفته(،سناریوهای شیهدرحا

 .(Foren،2001) نگر( گذشته )کاتالونیای2010

 (2111)فنالند در 2"يوسيما" منطقه. 2

 EEDC"نوان ع تحت که است فنالند یوسیمای منطقه به مربوط ای منطقه توسعه نگاری آینده کار از نمونه دومین

 نگاری آینده اساس راهنمای بر و است 2020 نآ ریزی برنامه افق و تهیه 2001 سال در پروژه این شود مي یاد آن از "2020

 (. ,2001Foren)است  شده تهیه اروپا کمسیون پیشنهادی ای منطقه توسعه

 "انگلستان شرق شمال "اي منطقه توسعه نگاري آينده. 3

 .است تدوین شده و طراحي فورن، نگاری آینده مدل براساس انگلستان شرق شمال ای منطقه وسعهت نگاری آینده پروژه 

 .است تخصصي استفاده شده های و پانل متقاطع ماتریس دلفي، ترکیبي مدل های از مطالعه این در 

 (1991)فرانسه 3"گراندليون "اي منطقه نگاري آينده. 4

سال  در که ای است منطقه سطح در نگاری آینده فعالیت های از نمونه چهارمین فرانسه نگراندلیو در ای منطقه نگاری آینده   

 ای،منطقه توسعه هاینگری آینده سایر برخالف .انجام گرفت لیون شهر مرکزیت با و بوده ساله 20 آن دید افق و شروع 1220

 جمله از شد که گرفته نظر در شهر این برای خاصي انداز چشم و خاص تاکید محورهای در لیون شهر توسعه بر مطالعه این در

 نظر از نمونه دموکراسي و شهر زندگي ، شهر برای جذاب جهان، شهر در فرهنگي جذاب عناویني چون: شهر به توان مي آنها

 .,Foren) 2001نمود) زندگي اشاره شیوه

 (2112)4"مجمع جهانی اقتصاد  "سناريوهاي . 5

سه سناریو اصلي پیش روی جهان را تدوین نمود. روش "خطرات جهاني"در گزارش 2016سال مجمع جهاني اقتصاد در     

عضو از اعضای مجمع اقتصادی جهان  250شناسي سناریونگاری در این گزارش بدین شیوه است که با همکاری بیش از 

فن آوری "ی پیشران شامل : نیرو 0در این سناریوها .World Economic Forum) ،2016سناریونگاری انجام گرفته است.)

مدیریت منابع و آب و هوا ، حکمرواني کارا ، رقابت ژئو استراتژیک ،  –های نوین ، خطرات چند گانگي و عدم تناسب ، امنیت 

 2030مشخص و با توجه به نیروهای پیشران فوق، سه سناریو برای سال  " ،تحوالت جمعیتي ، همبستگي و اعتماد اجتماعي

 ردید: جهان تدوین گ

ها و های درآمد، سالمتي، محیط زیست و دسترسي به فرصت: این سناریو افزایش نابرابری5سناريوي شهرهاي محصور . 5-1

جدایي اجتماعات را پیش بیني مي نماید. در کشورهای ثروتمند طبقه متوسط با کاهش دستمزدها و کاهش خدمات عمومي 

سالم و حتي هوای پاک به کاال تبدیل شده و بین کساني که توانایي خرید آن را کمرنگ مي شوند.خاک حاصلخیز، آب آشامیدني 

 دارند مبادله مي شود.

                                                             
1 Sought Catalonia Regional Foresight 
2 Uusimaa(Finland)- 
3-Grand Lyon 
4 World Economic Forum 
5 Walled Cities 



  

گذاری های : در این سناریو، ثروت در جنوب و شرق انباشه و بازیگران بیشتری قادر به سرمایه 1سناريوي مناطق نيرومند .5-2 

باشند. تعادل قدرت فناروی های جدید و توسعه زیرساخت ها مياقتصادی استراتژیک از طریق گسترش دیپلماسي، گسترش 

 تنظیم و نظم جدیدی از فضاهای تاثیرگذار در سطح منطقه ای ایجاد مي گردد.

های بزرگ سال آینده به سوی کشمکش 15: سناریوی نهایي نشان مي دهد که جهان درخالل  2سناريوي جنگ و صلح .5-3

 باشد. کار دوباره مي رفته و سیستم جهاني نیازمند به

 

 2131(: سناريوهاي جهان در سال 3نمودار شماره )

 3سناريوهاي توسعه هند . 2

در تدوین سناریوهای کشور هند ، ابتدا عمده ترین روندهای کلیدی و عواملي که مزیت رشد در هند محسوب مي 

در هشت حوزه تعیین و از میان آنها، دو سئوال های عمده ای که کشور با آنها مواجه خواهد شد شدند، فهرست وسپس چالش

 را ملت همه تواندمي هند آیا -1اصلي که مسیر توسعه هند در دو دهه آینده را شکل خواهد داد به شرح زیر شناسایي گردید:

توسعه فراگیر یا کار گیرد؟ دو وضعیت ممکن در این باره عبارتند از: رشد و  به ایجاد رفاه و پایدار تحقق امنیت برای تالش در

-رابطه هند با دیگر نقاط جهان، چگونه برنامه -2رشد و توسعه غیرفراگیر. این امر در محور افقي ماتریس سناریو گزارش گردید.

این پرسش نیز با یکي از دو وضعیت پیوند با جهان و یا کناره گیری و انزوا پاسخ داده شده که  های آن را متأثر خواهد ساخت؟

 ودی ماتریس سناریو ارائه گردید.در محور عم

سال آینده را  20در "هند و جهان"این پرسش ها، مهمترین عدم قطعیت های کشور هند بوده و سه سناریو برای

(،هند در پیوند با جهان قرار داشته و با رشد و توسعه فراگیر نیز مواجه Pahale Indiaدر سناریوی نخست) مشخص نمودند:

هند در جایگاه مطلوب هندیان)هنِد نخستین(واقع گردیده و مسیر توسعه و پیشرفت را طي مي نماید. است که در نتیجه آن ،

( نشان از رویکرد تعاملي هند با جهان داشته اما همزمان با رشد و توسعه غیرفراگیر همراه Bally Worldسناریو دوم)

، نام گذاری شده است.در این سناریو،هند با رشدی  (Bally wood)است.سناریوی حاصله با اقتباس از صنعت فیلم سازی هند

(، کشور هند تعاملي مناسب با جهان نداشته و شمولیتي Atakta Bharatدر سناریوی سوم)ناپایدار و رکود مواجه خواهد بود.

نیز در رشد و توسعه وجود ندارد.سناریوی سوم حرکت بدون جهت گیری مشخص بوده که بدترین حالت ممکن در بین 

 ناریوهای یاد شده استس

 
 . World Economic Forum) ،2111)2125(: سناريوهاي هند در رابطه با جهان براي افق 4نمودار شماره )              

    

                                                             
1 Strong Regions 
2-War and Peace 
3- World Economic Forum, India and the World: Scenarios to 2025 



  

 1(2125و جهان )سناريوهاي  چين .0

بیا سیایر نقیاط  روابط چیین -1:که عبارت بودند از  فرایند جستجوی آینده چین، دو سؤال اصلي مطرح گردید مطالعه در

های حاصیل شیده در ایین سیؤال عبارتنید از: محییط جهیاني فراگییر ییا محییط جهیاني ؟ عدم قطعیتخواهد بودچگونه  جهان

های ممکین در ایین سیؤال ؟ عدم قطعیتنمایدآیا چین اجرای اصالحات داخلي برای پیشبرد توسعه را اعمال مي-2؟ آمیزتبعیض

ها در دو دهیه البته تعدادی از عوامل که بر چگونگي پاسخ بیه ایین سیؤال یا اصالحات غیر مؤثر.د از: اصالحات نهادی مؤثر نعبارت

هیا بیرای حماییت از اجیرای عواملي چون نیت رهبران چیین و توانیایي آن در نظر گرفته شدند ،نیز  خواهند بود  آینده تأثیرگذار

ودگي و آزادی اقتصیاد، مییزان حفیب ثبیات اجتمیاعي و های اقتصادی شامل درجیه گشیتصمیمات گرفته شده، انتخاب سیاست

در نتیجیه  تر آن.العمل دیگر بازیگران جهاني به خیز چیین و موقعییت ژئیوپلیتیکي گسیتردهشده مردمي، عکسانتظارات مدیریت

اصالحات نهیادی یابد که در صورتي تحقق مي، 2 "جاده ابریشم جدید"سناریوی  -1:طراحي گردید ، سه سناریو های ذکر شدهسؤال

پیونید هیای منطقیه "سناریوی  -2 .دنبال داردافزای چین را به سناریو توسعه هم ، اینمؤثر و محیط جهاني فراگیر همزمان شوند

طور مؤثری انجیام شیده باشید. در ایین اصالحات نهادی به اما بوده آمیز آید که محیط جهاني تبعیض، هنگامي به وجود مي3"ای

هنگامي به وقوع ، 1"وعده های انجام نشده"سناریوی  -3راند.ای به پیش ميتوسعه خود را با پیوندهای منطقه حالت چین، موتور

چیین در ایین حالیت بیا  .اما اصالحات نهیادی میورد نییاز انجیام نشیده اسیت وجود داشته پیوندد که شمولیت محیط جهانيمي

 World Economic)2010) ا رکیود را بیه دنبیال خواهید داشیتمواجه است که سرانجامي تیومم بی "هایي انجام نشدهوعده"

Forum, . 

 
 2125سناريوهاي چين در (: 5نمودار شماره )

  وش تحقيقر 

 ها کیفي است و بر اساس  روش گردآوریداده ماهیت نظر ساختاری است . این تحقیق از تحلیل نوع از حاضر تحقیق

جامعه آماری این تحقیق  .محدوده جغرافیایي استان کهکیلویه و بویراحمد استیز نلمرو تحقیق ق و پیمایشي و اسنادی ها،داده

در فاز اول برای  .به عنوان نمونه انتخاب مي گردند  5"گلوله برفي"وش ر بوده که بهشامل خبرگان و برنامه ریزان توسعه استان 

ا خبرگان ( و بررسي اسناد مرتبط و روند بلند مدت تشکیل سیستم پایه ) جمع آوری اطالعات ( از روش توفان فکری ) مصاحبه ب

ریزی استان احاطه ها صرفا ازمتخصصین توسعه و برنامهدلفي استفاده و پرسشنامه پرسشنامه و تکنیک تکمیلمتغیرها و نیز 

روش ي و روش دلف ، روش ماتریس تاثیر متقاطعتجزیه و تحلیل این مطالعه با بکارگیری گردیده است. دومرحله تکمیل  در دارند

ي دیگر، روش دلفیک برموثر بر توسعه  تأثیرعوامل  میزان جهت بررسي روش ماتریس تاثیر متقاطعانجام مي گردد. سناریو نویسي

                                                             
1- World Economic Forum, China and the World: Scenarios to 2025 
2 -New Silk Road 
3- Regional Ties 
4- Unfulfilled Promise 

5- Snowball Sampling   

 

 



  

. در قرار مي گیرند استفاده  آینده موردتعیین سناریوهای مطلوب  برایروش سناریو نویسي  و جهت اخذ نظرات متخصصان

به پیروی استان استفاده مي گردد.بر توسعه جهت شناسایي عوامل موثر و کلیدی "میک مک "ز نرم افزار ا 1"درون دادها"تحلیل 

 (:Shwarts،1221)است ذیلبه شرح  در این پژوهشریزی بر پایه سناریو برنامه مراحلشوارتز ،  از روش پیشنهادی

 مي گردند.تحلیل  ت ها و چالش های توسعه منطقه، قابلیت ها، محدودیت ها ، فرصدر این مرحله : شناخت وضع موجود -1 

استفاده "میک مک"و نرم افزار"تحلیل اثرات متقاطع" هایي نظیر از مدل بدین منظور : تعيين مسائل کليدي -2 

)اجتماعي،  STEEP زشناسایي نیروهای پیشران و موثر در توسعه اقتصادی استان، با آنالی. Weimer-Jehle)،2006)شودمي

 .((6)نمودارشماره)انجام مي گیرد نیز، محیط زیست، اقتصادی، سیاسي( فناوری

 

 

 

 

 
 
 

 

 (STEEP GCVSDPA Futures Group،2112): فاکتورهاي موثر در آناليز(2نمودار شماره )

. جهت گردد استفاده مي ((0)نمودارشماره) "عدم قطعیت"و  "شاخص اهمیت"بندی نیروهای پیشران از دو به منظور طبقه

 شده است.از پرسشنامه دلفي استفاده   STEEPبندی، نیروهای پیشران در حوزه مطرح در آنالیز بقهط

 

 

 

 

 
 ( Cairola،2111)طبقه بندي و اولويت بندي نيروهاي پيشران با دو شاخص اهميت و عدم قطعيت:(1نمودار شماره)

مي استفاده SPSS نرم افزار وعدم قطعیت-بندی فاکتورهای پیشران توسعه از شبکه اهمیتدسته جهت

 .((2گردد)نمودارشماره)

   

 شبکه اهميت و عدم قطعيت نيروهاي پيشران: (2نمودارشماره)

                                                             
1-Input  

    STEEP 

  

 فناوری 

 اجتماعي

 محیطي اقتصادی

 سیاسي



  

اثرات عملکردی پایین  با  فاکتورهای د. قسمت پایین ،گردبه سه بخش اصلي تقسیم مي "عدم قطعیت-اهمیت" شبکه

 کهنام دارند  "روند" فاکتورهای ،. قسمت باالی شبکه لحاظ نمي شوند  نویسيو در فرآیند سناریو نام دارند "عناصر ثانویه"و  بوده

دارای ،  ریزی سناریوبعدی برنامه مراحلدر  فاکتورها . این بیني هستندو نسبتا قابل پیشبوده  اثرات عملکردی باالیي دارای

 شوند.نامیده مي"های بحرانيعدم قطعیت"ایفاکتوره،فاکتورهای باال و سمت راست (. Schwartz ،1226)اهمیت باالیي هستند

 (. ,2005Van der Heijdenاست) سناریونویسي از رویکرد ، مهمترین خروجي این مرحله1"دو عدم قطعیت کلیدی"استخراج

با جهاني ملي و نگاری تحوالت آینده که در آن ریزی استفرآیند برنامه مراحلیکي از اصلي ترین  این مرحله :نگاريآينده -3

 .های توسعه است یافتن پیشران ، هدف این مرحله . ,Foren) 2001(گیردچارچوب مسائل کلیدی منطقه مورد بررسي قرار مي

مي مورد ارزیابي قرار  آیندهسه سطح  و سناریوها، اندازچشم در ترسیم :هاي هدفترسيم چشم انداز و تعيين حوزه -1

در  های ممکن است کهشامل تمامي وضعیت،  2"هایي ممکنآینده",Godet).2000و)(,1222،Twiss)(،Porter،1221)گیرد.

های آینده"است.  بشر فراتر از دانش امروزی بوده وحاصل تصویرپردازی ذهن بشر  و عمدتاً تخیلي وگردد محقق  مي تواند آینده

های باور آینده"نها در آینده وجود دارد. هایي است که براساس دانش فعلي بشر امکان ظهور آدسته از آینده آن، 3"باور کردني

هایي اشاره دارد که احتماالً به آن دسته از آینده، 1"های محتملآینده" و  های ممکن هستندای از آیندهزیر مجموعه " ،کردني

از  ای آینده، ترکیبينویسي بر سناریو در . هستند "باورکردني"های هایي از آیندهزیرمجموعه "محتمل"ی هاآینده .یابدتحقق مي

سناریوهای مختلف ، ترسیم و جهت رسیدن به آن آینده  5"آینده مطلوب" عنوانه باورکردني ب  و محتمل های ممکن،آینده

 ,Wulf) ،2010)گیرندباالترین عدم قطعیت ، سناریوها شکل مي بااز تقاطع دو نیروی پیشران .(Voros،2003)شودتدوین مي

et al. دگردمي تدوین "ماتریس سناریو"ًً به کمک "منطق سناریو"این مرحله  در(2010،Page et al.,)(2)نمودارشماره . 

 

 

 

 

 

 
 ,.Wulf, et al) 2111)سناريو ماتريس (:9نمودار شماره)

 شناسايی عدم قطعيت هاي بحرانی -5

 ميان سناريوهاي ممکنآينده از  گزينش سناريوي مطلوب -2

 سناريوي مطلوب  تدوين راهبردهاي کالن براي جهت گذاري کيفی و کمیهدف -1

  تعیین مي گردند.های اجرایي راهبردهای کالن و سیاست، های اجرایي شدن سناریوی بهینه روش: اريذسياستگ -2

  مي نمایند،انتخاب مي گردند.ایفا  را منطقه توسعهکه نقش محرک  اهای از پروژهمجموعه:  هاي اجرايیتدوين پروگرام -9

  اعمال مي گردد. و تغییرات الزم در برنامهگردیده  تحوالت محیط رصد مسائل مربوط به اجرا،: عالوه براجرا و پايش فرآيند -11

بر اصالح فرایند  که در این مرحله انجام مي گردد های مثبت یا منفي آنروند انجام کار و خروجي ارزیابي:بازخورد -11

  خواهد داشت. تاثیر مهمي ریزیهای فرایند برنامهستيمشکالت و کا، موانع ریزی،برنامه

                                                             
1- Critical Uncertainity 
2- Possible Futures  
3- Plausible Futures  
4- Probable Futures  
5- Perferable Futures  



  

 

 
 نگاري توسعه استان کهگيلويه و بويراحمد(: مراحل اصلی آينده11نمودار شماره) 

 

 نتايج بکارگيري سناريونگاري براساس روش شوارتز(هاي پژوهش )يافته

 ه استان مي باشد. موضوع اصلي سناریو درپژوهش حاضر آینده نگاری توسعموضوع سناريو:. 1

 شناسايی و تحليل نيروهاي پيشران . 2

ابتدا از فرایند دلفي استفاده گردید. بدین  جهت شناسایي عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد ، 

اسایي شده برای راند اول استخراج گردید. پرسشنامه اولیه و لیستي از خبرگان شن منظور چارچوب اولیه پرسشنامه دلفي تدوین

، جهت  به صورت بدون ساختار یا بازپاسخ ) پس از بررسي روایي و پایایي آن با نظر خواهي از تعداد محدودی از خبرگان استان (

مبتني بر مباني نظری  و تکمیل پرسشنامه معتبر مطالعه تحت عنوان با مرتبط موضوعاتآشکارسازی کلیه  ه ها وزایش اید

های خاص استان ، برای خبرگان ارسال و نظرات خبرگان در پنج حوزه )بر اساس سناریو نگاری مشارکتي و در نظر گرفتن ویژگي

ها، تغییرات متغیرهای اصلي در آینده و راهبرد های پابرجا در هر حوزه مورد سوال ( ، جهت تدوین عدم قطعیتSTEEPمدل 

ایده خود را آزادانه مطرح و فهرست موضوعات مورد نظر  نموده وطوفان مغزی برقرار  گردید ن درخواست امتخصص قرار گرفت. از

 پرسشنامه عناوین جهت تدوین شناسایي و ها تم شدن مشخص نهایي این مرحله ، نتیجه.  دنخود را مختصر و بدون نام برگردان

د .پس از دریافت و تحلیل نتایج راند اول ، پرسشنامه دارای ساختار مشخص و ( مي باش دوم راند ابزار عنوان به ساختار) دارای

، از افراد خواسته مي شود تا هر عنوان را با (  به بعد) دوم  نفر از خبرگان ارسال گردید. از مرحله 220هدفمند تدوین و برای 

برخي مسائل سبب برگزاری مرحله سوم دلفي و . عدم اجماع در رتبه بندی و کمیت پذیر نمایند ، استفاده از مقیاس لیکرت

در نهایت از خبرگان درخواست گردید لیست  های اصلي مورد مطالعه بود .دعوت از تعداد محدودی از متخصصان استان در حوزه

بر اساس ستان عوامل کلیدی موثر و نیروهای پیشران در رابطه با توسعه ا نهایي عوامل کلیدی موثر بر توسعه را شناسایي نمایند .

شناسایي عوامل موثر بر توسعه  پس ازو استفاده از پرسشنامه باز و نظر خواهي از خبرگان نیز حاصل گردید . STEEP مدل

 به صورت زیر تعیین گردید :، عوامل نهایي موثر بر توسعه استان دو روش فوق استان از 
فن آوری های نوین        -6صنعت و معدن  -5کشاورزی  -1اني جمعیت و نیروی انس -3اشتغال  -2 وری کار و سرمایهبهره -1

محیط زیست و  -11نظام سکونت گاهي شهری و روستایي  -10صنایع نفت و گاز  -2انرژی های نو و پاک   -2منابع آب  -0

شیوه   -10تعامالت قومي  -16گردشگری  -15سرمایه گذاری   -11مهاجرت   -13شبکه حمل و نقل  -12منابع طبیعي 

 خشکسالي و مخاطرات طبیعي . -20قوانین و مقررات   -12سیاست و امنیت ملي   -12مدیریت  



  

(،تاثیر هر کدام از نیروهای پیشران بر دیگر نیروها در قالب طراحي، 20در  20گانه فوق درماتریس) 20با قرار دادن  پیشران های 

تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نیروهای پیشران توسعه آتي استان از نرم  تکمیل و تحلیل پرسشنامه تعیین گردید. جهت بررسي میزان

 ( نشان داده شده است .1(و جدول شماره)11نتایج آن در نمودار شماره )استفاده گردید که  "میک مک"افزار 

 

 
 تاثیر پذیری

 تاثيرگذاري-ر تاثير پذيريها در دو محون(: موقعيت عوامل توسعه استان بر اساس وضعيت آ11نمودار شماره)

 (: وضعيت هر يک از متغيرها بر اساس تحليل در نرم افزار ميک مک1جدول شماره)

 متغير نوع متغير رديف

 تاثيرگذار 1
کار و نیروی وری بهره ،شبکه حمل و نقل ، صنعت و معدن،گردشگری ، خشکسالي و مخاطرات طبیعي

 نفت و گازوابسته به صنایع  ،سرمایه

 کشاورزی ،سرمایه گذاری وجهیدو  2

 سیاست و امنیت ملي ريسک 3

 منابع آب ،جمعیت و سرمایه انساني هدف 1

 مهاجرت ،گاهي شهری و روستایي نظام سکونت ،محیط زیست و منابع طبیعي ،اشتغال تاثيرپذير 5

 تعامالت قومي نوین، هایفناوری ،قوانین و مقررات مستقل 6

 شیوه مدیریت تنظيمی 0

 انرژی های نو و پاک اهرمی ثانويه 2

 هاي تحقيقمنبع : يافته

در این مطالعه، منظور از متغیرتاثیرگذار)کلیدی یا ورودی( با ارزش ترین و کلیدی ترین متغیر راهبردی و تاثیر گذار بر 

ر دیگر متغیرها دارد . توسعه استان مي باشد،متغیردووجهي)حدوسط( متغیری است که تاثیر پذیری و تاثیر گذاری باالیي ب

متغیرتاثیرپذیر )نتیجه( متغیر با تاثیر گذاری کم و تاثیر پذیری فراوان است .متغیر مستقل ) قابل چشم پوشي ( دارای تاثیر 

گذاری و تاثیر پذیری پایین مي باشد. متغیر ریسک) نامعین یا خوشه ای( متغیری است که سیستم قادر نیست تصمیم قطعي 

اتخاذ نمایدو با توجه به قرار گیری آنها در نواحي مرزی هریک از نواحي چهارگانه دیگر ، امکان پیوستن این متغیر ها درباره آنها 

 در آینده سیستم به یکي از چهار ناحیه دیگر باالست.



  

 وینتد قطعیت عدم شرایط در سناریوها که است این بر مبتني عمومي گرچه درکشناسايی عدم قطعيت هاي بحرانی :. 3

 که است آن اساسي سؤال. ندارد وجود سناریو توسعه در چگونگي لحاظ آن و قطعیت عدم از ایشده پذیرفته گردند اماتعریفمي

 قطعیت عدم و 1"بیروني بزرگ "قطعیت عدم دو هر سناریو توسعه در آیا و دارد وجود قطعیت ها عدم شناسایي در محدودیتي آیا

شدت امروزه سرعت تغییرات محیطي به. ,Tapinos)2012شوند) گرفته نظر در دیگریک مي بایست با 2"دروني کوچک"

 مطمئن یها و رهنمودهاتیواقع نیازمندگیرندگان میاما تصم کاهش دادصفر  تا سطحتوان يرا نم ها عدم قطعیتو  یافتهشیافزا

 اطالعات از فراتر ایمقوله قطعیت . عدمBerger)،2013اجرا نمایند )و  تدوین استراتژیکهای  اساس ، برنامهآن بر  تاهستند 

 فرآیند در قالب که است راهبردی تفکر برای و الهامي بوده آینده آنها در توسط نقش چگونگي ایفای و نیروها درباره مبهم و ناقص

 (. 2006ویلسون، و رالیستون) دهدمي رخ سناریو ریزیبرنامه

تریس میزان تاثیرگذاری و عدم قطعیت، مهمترین نیروهای پیشران که از مییزان در این مرحله از پژوهش با استفاده از ما

اثرگذاری زیادی برخوردار بوده و همزمان با درجه عدم قطعیت باالیي نیز مواجه هستند مشخص گردید. برای ایین کیار بیا تهییه 

گذاری و عدم قطعیت نیروهای پیشران تعییین ای، میزان و درجه تاثیرپرسشنامه و استفاده از نظر متخصصان برنامه ریزی منطقه

 (میزان عدم قطعیت و سطح تاثیر هر یک از عوامل نشان داده شده است:2گردید.در جدول شماره)
 (: ماتريس عدم قطعيت و سطح تاثير نيروهاي پيشران توسعه آتی استان2جدول شماره )

 
فت و گاز، سرمایه گذاری و نظام سکونت گاهي شهری و بر اساس نتایج بدست آمده، صنعت گردشگری،صنایع وابسته به ن

باشند.لذا ابعاد بدست ها بوده و بیشترین تاثیر گذاری برتوسعه استان در افق آینده را دارا ميروستایي مهمترین عدم قطعیت

 (( مي باشد.12آمده از مدل تحلیل ساختاری تاثیرات متقاطع،دارای فضایي چهار بعدی) نمودار شماره)

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                             
1. macro-external 
2. micro-external 

 توسعه ارتباطات منطقه ای

انيهای کوچک و میه سکونتگاهتوسع  توسعه شهرهای بزرگ 

 توسعه گردشگری

ني توسعه ارتباطات درون استا

 ای

گذاریافزایش  سرمایه  

 

گذاریکاهش سرمایه  

 
  

  
  

  
  

 

  

 توسعه صنعت



  

 

 گانه سناريوها(: ساختار تاثيرات متقاطع ابعاد چهار12نمودار شماره)

 تدوين منطق سناريو. 4

) میزان امکان رخ دادن سناریو و  سناریو  کی بودن گیرندگان نمي توانند باورپذیرتصمیم سناریو، منطق درک بدون

 نیازمند روزافزون، هایقطعیت عدم در شرایط ریزی. برنامه(Fahey & Randall،1222د)بپذیرن میزان سازگاری سناریو(را

 جایبه ؟"آوردمي وجود به را آینده که است چیزی همان است داده رخ گذشته در که چیزی آیا آن":است که  پرسش طرح این

های مختلف برای دو محور ین مرحله، وضعیتدر ا. (Ratcliffe, 2000) ؟"بیفتد اتفاق دارد امکان بیشتر چیزی چه": پرسش

در تعیین اصلي سناریو که بیشترین عدم قطعیت و بیشترین میزان تاثیرگذاری رابه طور همزمان دارا مي باشند،مشخص گردید. 

مایز ) گیرد ( ، ت قرار پذیر است، امکان که سناریو محدوده ای در منطق سناریوها، به کار بردن پنج معیار باورپذیربودن )

سناریوها بایستي از لحاظ ساختاری متفاوت بوده و چنان به یکدیگر نزدیک نباشند که صرفا تنوعي از یک ایده محسوب گردند(، 

سازگاری دروني) ترکیب منطق ها در سناریو نمي بایست  دارای ناسازگاری دروني بوده که باعث تضعیف اعتبار سناریو گردد ( ، 

ای در مورد آینده فراهم سازد ، به گونه ای که به تصمیم محوری تصمیم گیری )سناریو باید نگرش ویژهقابلیت بهره برداری در 

انتخابي  منجر گردد ( و چالش انگیزی )سناریوها بایستي معرفت متعارف سازمان درباره آینده را به چالش بکشاند ( ، ضروری 

هایي منطبق بر ویژگي فرضسناریو است، با اعمال پیش 16بعدی تعداد جایي که تعداد سناریوها در یک فضای چهار است. از آن

توسعه گردشگری در استان تابعي گردند .به عنوان نمونه ،  ها، برخي از محورهای سناریوها حذف ميهای ناظر بر منطق سناریو

گذاری از سوی دیگر ه و امنیت سرمایهای برای جذب گردشگر از یک سو و ایجاد انگیزها و ارتباطات منطقهاز توسعه زیر ساخت

-مي باشد ، لذا تدوین سناریو مبني بر توسعه گردشگری با تاکید بر توسعه ارتباطات درون استاني و یا کاهش میزان سرمایه

ن ای )بیهم چنین نوع توسعه ارتباطات )درون استاني و یا منطقه گذاری در تضاد با اصول توسعه این بخش ارزیابي مي گردد.

استاني(( نیز در دیگر محورها نهفته است و با در نظر گرفتن معیارهای تعیین کننده منطق سناریوها، به ویژه معیارهای تمایز و 

نماید و در مورد سازگاری قابل حذف است. این عامل در قیاس با عامل نظام سکونتگاهي از نظر ساختاری تمایزی ایجاد نمي

های توسعه فضایي استان از یکسو و اهمیت ها ناسازگار است. با توجه به اولویتتوسعه این بخشصنعت و گردشگری نیز با اصول 

های موجود از سوی دیگر انتخاب محور سناریو برای توسعه فضایي استان برمبنای توسعه توسعه مناطق متناسب با پتانسیل

دارای هر کدام از پتانسیل های فوق مي باشد ( ، با اصول گردشگری یا توسعه صنعت ) به دلیل محدود بودن نقاطي از استان که 

 توسعه متوازن مناطق  متناقض مي باشد .
 آزمون عدم قطعيت ها بر اساس شاخص هاي منطق سناريو -(3جدول شماره )

 چالش              تاثیر در تصمیم     سازگاری    تمایز    باورپذیربودن عدم قطعیت/معیار سناریوی منطقي

 X X X X X های بزرگ یا کوچک و میانيوسعه سکونتگاهت

 X  X X  توسعه صنعت یا گردشگری

 X  X X X توسعه محورهای درون استاني یا بین استاني 

 X X X X X گذاریکاهش یا افزایش میزان سرمایه

 منبع : نگارنده

و  "وضعیت نظام سکونت گاهي"، دو محور های مرحله قبل و نیز ارزیابي دقیق وضعیت استانبا لحاظ نمودن یافته

به عنوان محورهای مهم سناریونگاری مشخص گردیدند .رفتار و وضعیت متغیر هر کدام از این دو  "وضعیت اقتصادی استان"

محور به سناریوهای آتي توسعه استان )که در مرحله بعدی تدوین مي گردند( منجر خواهد شد. دو محور اصلي که دو وضعیت 

، "اقتصادسنتي وغیررقابتي"در برابر  "اقتصاد دانش بنیان و رقابتي"باشد عبارتند از: لي نیز برای آنها قابل تصور مياحتما



  

خالصه اینکه ، با لحاظ مفروضات تبیین شده ، عدم  ."سکونت گاههای بزرگ"در مقابل  "های کوچک و میانيسکونت گاه"و

ر دو حوزه توسعه کالبدی و توسعه اقتصادی قابل دسته بندی مي باشند. در های مطرح تعیین شده از سوی خبرگان دقطعیت

حرکت در جهت  -1های این بخش ، استان با دو حالت کلي روبروست: توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن سایر عدم قطعیت حوزه

توسعه کالبدی نیز استان با دو حالت  حوزهدر تاکید بر اقتصاد سنتي و غیر رقابتي .   -2گیری اقتصاد دانش بنیان و رقابتي شکل

توسعه کالبدی مبتني بر توسعه  -2های بزرگ )تمرکز گرایي( توسعه کالبدی مبتني بر توسعه سکونتگاه -1کلي مواجه است :

 های کوچک و میاني )تمرکز زدایي(.سکونتگاه

سازمان فضایي استان شامل موار زیر دهنده سناریوهای بندی فوق دو محور )عدم قطعیت( اصلي شکلبر اساس جمع

های بزرگ در مقابل توسعه سکونتگاه -2 اقتصاد دانش بنیان و رقابتي در مقابل اقتصاد سنتي و غیر رقابتي و -1است: 

 ( فضاهای متصور برای سناریوهای توسعه فضایي استان را معرفي مي نماید.13نمودار شماره ) های کوچک و میاني .سکونتگاه

      
 (:محورهاي تشکيل دهنده سناريوهاي توسعه فضايی استان13نمودارشماره)

 

 تدوين سناريوها. 5

توان متصور بود)نمودار های انتخابي و محورهای اصلي سناریو ، چهار سناریو برای آینده استان ميبراساس عدم قطعیت

 ( :11شماره

 .  ها ( ، اقتصاد دانش بنیان و رقابتيهای کوچک) توزیع عادالنه خدمات و زیرساختزن( : سکونت گاهسناریو اول )توسعه متوا

ها در مراکز اصلي( ، اقتصاد دانش بنیان و های بزرگ ) تمرکز خدمات و زیرساختسناریودوم )توسعه متمرکز( : سکونت گاه

  رقابتي.

 ها ( ، اقتصاد سنتي و غیر رقابتي .ک) توزیع عادالنه خدمات و زیرساختهای کوچسناریوسوم )مصرف عادالنه( : سکونت گاه

 های بزرگ ، اقتصاد سنتي و غیر رقابتي.سناریوچهارم )کانون تبعیض( : سکونت گاه

 اقتصاد دانش بنیان و رقابتي

های کوچکسکونتگاه های بزرگسکونتگاه   

 

 اقتصاد سنتي و غیر رقابتي



  

 

 ( :محورهاي تشکيل دهنده سناريوهاي توسعه فضايی استان14نمودار شماره )

گذاری ، افزایش میزان سرمایه ،تقویت کارآفرینان خصوصي عبارتند از:  "توسعه متوازن"در سناریو  نیروهای پیشران

،   توسعه صنایع پایین دستي نفت و گاز،  گذاریها، وجود فضای رقابتي در سرمایهتوسعه صنعت گردشگری ، تقویت زیرساخت

آموزش عالي و کارایي نیروی کار ،افزایش اعتبارات ، بهبود کیفیت   ، توسعه کشاورزی و دامپروری  ITهای نوین و توسعه فناوری

مدیریت کارآ و فرای مالحظات قومي ، خدمات رساني به نواحي شهری و روستایي ، توسعه متوازن شبکه حمل ،  تحقیق و توسعه

 و نقل

گذاری ، افزایش میزان سرمایهتقویت کارآفرینان خصوصي ، عبارتند از :  "توسعه متمرکز"نیروهای پیشران در سناریو 

افزایش اعتبارات تحقیق و ، آموزش عالي و کارایي نیروی کار ، بهبود کیفیت  ها در مراکز اصليها و کارخانهافزایش تعداد کارگاه

ضعف در  مدیریت جامع شهری ، های مورد نیاز در مراکز اصلي ،تقویت زیرساخت،   ساختار تصمیم گیری متمرکز، توسعه 

 های کوچک .مات رساني به سکونتگاهخد

ها اقتصاد دولتي با تکیه بر درآمد نفت ، توزیع عادالنه زیرساخت عبارتند از: "مصرف عادالنه"نیروهای پیشران در سناریو 

رکود بخش های کشاورزی و دامپروری ، افزایش مهاجرت روستائیان  به شهرها  های اقتصادی در بخش خصوصي ،، رکود فعالیت

 خدمات رساني به نواحي شهری و روستایي  ، توسعه متوازن شبکه حمل و نقل . ها و شبکه ارتباطي ،افزایش طول راه ،

گذاری بخش اقتصاد صرفاً دولتي و مبتني بر درآمد نفت ، عدم سرمایهعبارتند از:  "کانون تبعیض"نیروهای پیشران در سناریو 

  ساختار تصمیم گیری اقتدارگرا،  ها در مراکز اصليروستاها  ، تمرکز بر زیرساختخصوصي ، تخریب منابع طبیعي و خالي شدن 

 افزایش شدید مهاجرت روستا به شهر .،  ضعف در خدمات رساني به روستاها،  رشد بخش خدمات در مراکز اصلي، 

 

 انتخاب سناريوي مطلوب و تصوير سازي سناريو ها  . 2

ین سناریوهای چهارگانه فوق و ارزیابي تغییرات متعاقب اتخاذ هر کدام از آنهاست . انتخاب سناریوی مطلوب مستلزم تبی 

در آینده استان در "تغییرات با بار مثبت"با مد نظر قرار دادن اهداف مصرح برای استان در سند چشم انداز توسعه ، بیشترین

و امکان دستیابي به اهداف چشم انداز را بیش از رخ داده و حرکت در فضای این سناری "توسعه متوازن"صورت اتخاذ سناریوی 

ای استان و حداکثر ، بیشترین تضاد با اهداف توسعه "کانون تبعیض"دیگر سناریوها میسرمي نماید ، در حالي که سناریوی 

ياقتصاد دانش بنیان و رقابت  

 ی

های کوچکسکونتگاه  بزرگ  سکونت گاههاي 

 اقتصاد سنتي و غیر رقابتي

 

 

 مصرف عادالنه

 توسعه متمرکز توسعه متوازن

تبعيضکانون   



  

اریوی مطلوب (. از این رو سناریو توسعه متوازن به عنوان سن15تغییرات منفي در آینده را در بر خواهد داشت)نمودار شماره 

های مرتبط با این سناریو توجه نموده و تا حد های توسعه ای آتي مي بایست به پیشرانانتخاب و در تدوین راهبردها و سیاست

 امکان از تمرکزگرایي در سکونت گاه های اصلي و اتکا به بودجه عمومي و اقتصاد وابسته به منابع دولت پرهیز نمود.

های استان نقشي کلیدی ایفا مي ،توسعه متوازن حمل ونقل و توسعه متوازن سکونت گاه"توسعه متوازن"در سناریوی 

نمایند. توسعه شبکه حمل و نقل استان) درون و برون استاني ( ، سبب رونق اقتصادی سکونت گاه های کوچک و میاني گردیده 

د توسعه استان خواهد داشت. توسعه محور های که فراخور پتانسیل ها و نقش های محوله، تاثیر مثبت و قابل توجهي در رون

ارتباطي در حال احداث استان با توجه به واقع بودن استان بر کریدور شمال به جنوب کشور) بندر انزلي تا بندر بوشهر و بندر 

یز امام خمیني)ره(( و نیز کریدور جنوب غرب)خوزستان( به شمال شرق)خراسان( که به طریق الرضا)ع( معروف است و ن

محورهای مناسب ارتباطي تا بنادر جنوبي و خلیج فارس و توسعه حمل و نقل ریلي و هوایي زمینه ساز توسعه متوازن استان 

خواهد گردید. توسعه شبکه راه های درون استاني نیز سهولت در خدمات رساني و تحقق رونق اقتصادی به ویژه برای منطقي که 

های روستایي را به دنبال خواهد داسشت  و سکونت گاه های شهری میاني و سکونت گاهدر بن بست ارتباطي قرار گرفته اند 

 استان را از خطر در حاشیه ماندن نجات خواهد داد . 

          
 (: ارزيابی تغييرات مثبت و منفی در فضاي هريک از سناريوها15نمودار شماره )

 

 
 سعه استان کهگيلويه و بويراحمد(: تصويرسازي سناريوهاي آتی تو12نمودار شماره )

 



  

 جهت تحقق سناريو مطلوب 1تدوين راهبردهاي پابرجا .1

اصوال راهبردها در سه دسته )راهبردهای کامال پابرجا، راهبردهای نسبتا پابرجا و راهبردها با پابرجایي کم ( طبقه بندی 

شترین اجماع و اهمیت را داشته و از تحلیل نتایج دسته مي گردند . راهبردهای پابرجا، راهبردهایي هستند ک در بین خبرگان بی

های پنج گانه متفاوت هستند . در ادامه تحلیل سوم سواالت پرسشنامه حاصل مي گردند . این راهبردها برای هر کدام از حوزه

جا  ) مبتني بر پاسخ های خبرگان در مورد راهبردهای ارائه شده در پرسشنامه آورده شده است. راهبرد های کامال پابرپاسخ

 خبرگان ( در بخش های مختلف به شرح ذیل استخراج گردید :

 

 راهبرد هاي کامال پابرجا در  بخش اجتماعی  . 1-1

،  درماني در سطح شهرستان -توزیع متناسب خدمات تخصصي بهداشتي ، فرهنگ سازی کار و تالش مفید در جامعه

تالش در راستای بهبود وضعیت زنان از نظر آموزش، ،  ستاهای شهرستانکاهش زمان دسترسي به خدمات عمومي برای رو

های تقویت پیوندهای مثبت اجتماعي و فرهنگي استان )توسعه سرمایه،  توسعه و بهبود ارتباطات روستایي،  بهداشت و درآمد

 بسترهای حمایتي برای توسعه آنهاهای روستایي و ارائه ایجاد قطب،  جلب مشارکت مردمي در امر بهداشت و درمان،  اجتماعي(

 

 راهبرد هاي کامال پابرجا در بخش اقتصادي .1-2

،  های مختلفگذاری در بخشگذاران بخش خصوصي جهت سرمایههای الزم به منظور تشویق سرمایهایجاد زمینه

های الزم جهت شناسایي مینهایجاد ز،  های زیرزمیني ، توسعه صنعت گردشگری بویژه اکوتوریسم در استان مدیریت صحیح آب

-افزایش تولیدات کشاورزی از طریق افزایش بهره،  گذاران داخلي و خارجيدار استان به منظور معرفي به سرمایههای اولویتطرح

 تعیین الگوی کشت مناسب در شهرستان،  وری

 

 راهبرد هاي کامال پابرجا در بخش نظام سکونت گاهی. 1-3

اشتغال در مناطق روستایي ، جلب مشارکت مردمي در عمران روستاها و ایجاد زمینه های توسعه ایجاد زمینه های متنوع 

تعیین سلسله مراتب خدمات رساني در روستاها جهت ارائه بهتر ،  ایجاد تعادل در بین جوامع شهری و روستایي استان،  ای

ه مراکز سکونتگاهي بزرگ استان ، کنترل ساخت و جلوگیری از رشد بدون برنام،  خدمات و جلوگیری از سفرهای غیر ضروری

 سازها در روستاها و جلوگیری از تخریب اراضي کشاورزی

 

 راهبرد هاي کامال پابرجا در بخش محيط زيست. 1-4

ها به اجرای ها و کشتارگاهالزام بیمارستان ، های صنعتي و کشاورزی به رعایت استانداردهای زیست محیطيالزام فعالیت

 آوری و تصفیه فاضالب شهریهای جمعتسریع در تکمیل و ایجاد سیستم،  های صحیح دفع مواد زائد و نظارت بر اجراشیوه

برداری اصولي،از منابع طبیعي و حفاظت از منابع ژنتیکي گیاهي و جانوری و جلوگیری از فرسایش آنها و بازگشت به وضعیت بهره

های منابع طبیعي، مراتع و ر در جهت کاهش اثرات منفي کوچ عشایر بر روی عرصهمدیریت و هدایت عشای،  مطلوب تنوع زیستي

حفاظت از منابع طبیعي استان در برابر بالیای طبیعي  ، ارتقاء ، اجرای طرح مدیریت پسماند در استان ،  های استاننیز زیستگاه

مبارزه با تاثیرات منفي ناشي از  محدوده شهرها ،های توسعه فضای سبز شهری و جلوگیری از تراکم منابع آالینده در سیاست

 گرد و غبار و ریزگردها
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 راهبرد هاي کامال پابرجا در بخش علم و فن آوري. 1-5

، گسترش کمي و کیفي ارتباط دانشگاه وصنعت ، و کاردانش با توجه به الزامات توسعه  ای های فني و حرفهتوسعه آموزش

استفاده ، توزیع متوازن امکانات و تجهیزات آموزشي در سطح شهرستان ،  ی در مبادالت روزانهگسترش فرهنگ استفاده از فناور

 های نوین ارتباطي برای برقراری پیوندهای بین سکونتگاهياز تکنولوژی

 

 گيري نتيجه

ده شی گرفتیه نظیر در گذشیته سیازنده نیروهیای عمیدتا همیان سیازنده آینیده نیروهیای سینتي ، هیای ریزی برنامه در

 سیازند(،میي را آینیده )کیه "پیشیران نیروهیای"چنیدان لحیاظ نمیي گردنید . حیال آنکیه  روییدادهای آتیي و تغیییرات و

"  چندگانیه"آینیده،  هیایقطعییت میي باشیند . عیدم "عیدم قطعییت"اساسیا همیراه بیا  و نبیوده مشیخص پییش از همیشیه

 آینیده تواننیدمیي هیاوضیعیت ایین از کیدام هیر و هشید در آینیده بییان خیاص پدییده هیای وضیعیت درباره که هستند هایي

رییزی توسیعه یکیي از رویکردهیای جدیید برنامیه " ،آینیده نگیاری "رویکیرد دهنید. قیرار تیأثیر تحیت را بررسیي موضوع مورد

 خیویش، آینیده سیاخت در انسیان نقیش مطیرح و بیر "عیدم قطعییت هیا در آینیده "به ویژه در شیرایط مواجهیه بیا  است که

 و سیاسییي اقتصییادی، تکنولییوژیکي، اجتمییاعي، تعییامالت همزمییان ملییي تمرکییز دارد و رویییدادهای ذیرشپیی کنییار در

   .دارد در برنامه ریزی برای آینده مدنظر را فرهنگي متغیرهای

اطالعات( از  پایه)جمع آوری سیستم تشکیل برای اول پژوهش ، فاز روش شناسي پژوهش حاضر به گونه ای بود که در

)تحلیل  دوم فاز موضوع پژوهش استفاده گردید. در زمینه موجود در اسناد نیز بررسي و "خبرگان دلفي" و "فکری توفان" روش

تحلیل  و گونه بندی 1101 افق در کهگیلویه و بویراحمد استان توسعة های و قابلیت و راهبردی متغیرهای ،) اجزای سیستم پایه

شد و در فاز سوم ) و نهایي (  گرفته کار به "میک مک" با نرم افزار "عوامل اطعمتق آثار تحلیل "منظور روش این برای گردید .

تحقیق ، منطق سناریو انتخاب و سناریوها و راهبردهای توسعه استان تدوین گردید . مهمترین نتایج اخذ شده پژوهش به شرح 

 زیر است:

، به عنوان عوامل کلییدی  عامل 20تعداد  "های متخصصاندلفي "و انجام  "پویش محیطي  "با به کار گیریدر مرحله اول  و  -1

 شدند. موثر  و پیشران های توسعه استان شناسایي 

تاثیر هر کیدام از نیروهیای  "تحلیل تاثیرات متقاطع"(، به روش 20در  20گانه فوق درماتریس) 20با قرار دادن  پیشران های  -2

تحلییل تیاثیرات "قالب طراحي، تکمیل و تحلیل پرسشنامه تعییین گردیید. روش پیشران بر دیگر نیروها  به کمک نرم افزار و در 

فرض وارد تحلیل هیای آینیده نگیاری شیده  که به عنوان روش تحلیل ساختاری هم شناخته شده است( ، با این پیش)" متقاطع

سیایر عوامیل اثیر گذاشیته و در  است که در جهان همه چیز به هم پیوسته و در ارتباط است و تغییرات در هرکدام از عوامیل بیر

 نهایت کل سیستم را تحت تاثیر قرار مي دهد.

فوق ، خود نیز تحت تاثیر نیروهای بیروني هستند که عموما با عدم قطعیت و نامعلومي مواجه هستند. در بخش بعیدی  عوامل -3

پیشیران کیه از مییزان اثرگیذاری زییادی ، با استفاده از ماتریس میزان تاثیرگذاری و عدم قطعییت، مهمتیرین نیروهیای  پژوهش

برخوردار بوده و همزمان با درجه عدم قطعیت باالیي نیز مواجه هستند مشخص گردید. برای این کار با تهیه پرسشنامه و استفاده 

 گردیید. ای ) پانل دوم (، میزان و درجه تاثیرگذاری و عدم قطعیت نیروهای پیشران تعیییناز نظر متخصصان برنامه ریزی منطقه

استفاد گردید . بیه ایین معنیي کیه پیشیرانها و کیالن   STEEPبه منظور طبقه بندی و نگرش جامع به پیشرانها، از چهارچوب 

بیر اسیاس نتیایج بیه  روندها در قالب محورهای اجتماعي، اقتصادی، سیاسي، محیطي و فناورانه  شناسایي و دسته بندی شیدند. .

، مهمتیرین عیدم  "ع وابسته به نفت و گاز،  میزان سرمایه گیذاری و نظیام سیکونت گیاهيصنعت گردشگری،صنای"دست آمده ، 

. ایین عوامیل ،  باشیندها تشخیص داده شده که همزمان بیشترین تاثیر گذاری برتوسعه استان در افیق آینیده را دارا میيقطعیت

برآیند حالت های مختلف پیشیران هیا ، منطیق و   محورها و عناصر فضای سناریوهای آینده توسعه استان را تشکیل مي دهند. از

 فضای سناریوها تشکیل گردید.



  

سناریو است لذا با اعمال  16جایي که تعداد سناریوها در فضای چهار بعدی ) چهار عدم قطعیت ( فوق ، تعداد از آن -1

برخي از محورهای سناریوها  عیت استان،و نیز ارزیابي دقیق وض"ها منطق سناریو"هایي منطبق بر ویژگي های ناظر بر فرضپیش

به عنوان محورهای مهم سناریونگاری مشخص  "وضعیت اقتصادی استان"و  "وضعیت نظام سکونت گاهي"دو محور حذف و 

لذا مهمترین عدم  گردیدند .رفتار و وضعیت متغیر هر کدام از این دو محور به سناریوهای آتي توسعه استان منجر خواهد شد.

دهنده سناریوهای سازمان فضایي استان را ی مطرح تعیین شده از سوی خبرگان که محور )عدم قطعیت( های تشکلهاقطعیت

اقتصاد دانش بنیان  -1قابل دسته بندی بوده و عبارتند از:  "توسعه اقتصادی"و  "توسعه کالبدی"تشکیل مي دهند ، در دو حوزه 

  های کوچک و میاني .های بزرگ در مقابل سکونتگاهتوسعه سکونتگاه -2 وو رقابتي در مقابل اقتصاد سنتي و غیر رقابتي 

های انتخابي و محورهای اصلي سناریو ، چهار سناریو برای آینده استان  متصور گردید و از میان آنها براساس عدم قطعیت 

سناریوی توسعه "که با  "بنیان و رقابتيها ( و اقتصاد دانش های کوچک) توزیع عادالنه خدمات و زیرساختسکونت گاه "سناریو 

نام گذاری و تصویر سازی گردید ، به عنوان سناریوی مطلوب توسعه استان در آینده انتخاب گردید. نیروهای پیشران " متوازن

 استان نیز تعیین گردید . "توسعه متوازن"سناریوی  برای  تحقق "راهبردهای پابرجا "توسعه و 
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