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مقدمه
ای سعی  تحقق عدالت اجتماعی و رشد و توسعة مناطق در فرایند آمایش سرزمین از طریق توسعة منطقه برایریزان  برنامه

 ةجانب زدایی و گسترش همه های متعدد، محرومیت ها از طریق تدوین و اجرای برنامه ها و عدم تعادل در کاهش نابرابری

ای توسعه و کاهش نابرابری،  هدف توسعة منطقه(. 2: ۱384، صحنه)رضوانی و  یافتگی دارند های مثبت توسعه جنبه

و توجه به آمایش  ،(۱: 20۱6سونال و همکاران،) مناطق ةپارچ (، توسعة یک2: 20۱5،عمردیوندرا و ) افزایش رقابت

 ای شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه ریزی منطقه برنامه ةالزمبنابراین، سرزمین مناطق است. 

یکی از مفاهیم  ،های تأثیرگذار در توسعة مناطق است. در این میان ( و شناسایی شاخص۱: ۱392آبادی و همکاران،  )زنگی

نگاری  آیندهتژیک و  استرا ةبرنام گیری از گرفت بهره ارک هرشد و توسعة مناطق ب ةتوان در زمین عمده و اساسی که می

گسترده استفاده  یصورت نگاری به از واژة آینده ،امروزه اطق است.عنوان یک ضرورت برای رشد و توسعة کشورها و من به

، مارک)ایوالینا و  نتایج تکراری جلوگیریاز  که این واژه بیانگر طیف وسیعی از رویکردهایی است که طوری به ؛شود می

ما را مجبور به بازنگری در مفاهیم،  یشود. اقتضائات و شرایط هر زمان گیری می یند تصمیماو باعث بهبود فر (۱: 20۱8

ذیل  ةتوان حداقل در چهار مؤلف های دنیای امروزی با جهان گذشته را می تفاوت کند. های قبلی می و روش ،ها فرض پیش

همچون مارتین، چهار پیشران اصلی اقبال و توجه به  ،نگاری ای که از دید بسیاری از خبرگان آینده چهار مؤلفه ؛نگریست

و  ،3افزایش پیچیدگی ،2بخش عمومی ةها بر هزین ، افزایش محدودیت۱افزایش رقابت ند از:ا اند و عبارت نگاری بوده آینده

آغاز  c پیشران همگی با حرف c4 واسطة آنکه این نگاری به علم و تکنولوژی در ادبیات آینده .4افزایش اهمیت توانش

کاربردن  آمادگی برای آینده؛ یعنی به نگاری برآمده از نیاز . آینده(3: 20۱5)مارتین،  شوند نیز شناخته می c4شوند با نام  می

است. « توسعة پایدار»و  ،«بهبود کیفیت زندگی» ،«رقابتی»یابی به مزیت  منابع به بهترین وجه ممکن برای دست

روزافزون از این ابزار  ةاستفاد. دادن آن در جهت مطلوب است ر جامعه و سوقدنگاری نیز به ابزاری برای تأثیرگذاری  آینده

 نگاری در اروپا تغییر یابد ای در مفهوم فعلی آینده های اخیر موجب آن شده است که مالحظات محوری و پایه در سال

 گیری و مدیریت مدرن است نگاری روشی متفاوت در تصمیم (. تجزیه و تحلیل آینده یا آینده434 :۱394)طباطبایی، 

است که  ادراکات آینده ةو گردآورند ،یندی سیستماتیک، مشارکتیانگاری فر (. آینده۱6۱ :۱396)فرجی و همکاران، 

یکی  بنابراین، کند. و بسیج اقدامات مشترک بنا می مدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیمات روزآمد اندازی میان چشم

تواند در قالب  نگاری است که می اده از آیندهریزی توسعة آمایشی استف برنامه ةاز مباحث عمده و اساسی جامع در حوز

توسعه  ةسال های پنج های برنامه رغم اینکه در قالب سیاست به ،ها یا مناطق مطرح شود. از این رو توسعة متعادل بخش

ای در ایران انجام شده اسـت، توزیع نامتوازن امکانات،  های توسعة منطقه های زیادی برای تعدیل عدم تعادل تالش

عنوان یکی از   ها همواره به ها هم در درون استان ها و شکاف توسعه هم در بین استان ها و وجود نابرابری و فعالیت ،ماتخد

ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور مطرح بوده اسـت. در این میان استان کهگیلویه و  های سازمان مشغولی دل

نفت و گاز، قابلیت توسعة صنعتی و معدنی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، امکان رغم برخورداری از منابع عظیم  بهحمد، ابویر

ش آبزیان، از رداری، پرورش دام و پرو های باغ خلیج فارس، امکان توسعة فعالیت ةایجاد مبادالت اقتصادی با بنادر حاشی

و غیره شرایط مطلوبی نداشته  ،ییافتگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ ز به لحاظ ساختارهای توسعهیزمان پیدایش تاکنون ن

برای حصول به  بنابراین،ها قرار داشته است.  سایر استان هیافتگی نسبت ب ترین سطوح توسعه و همیشه در پایین

                                                                                                                                                               
1  . Competition 

2. Constraints 

3. Complexity 

4  . Competency 
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سطح استان و  ای در یابی به توسعة پایدار منطقه ریزی جامع و راهبردی جهت تحقق توسعة استان و نیز دست برنامه

تمرکز بر شناخت متغیرها و به رفاه عمومی نیازمند  ةجانب همه یمنابع و خدمات و ارتقا ةادالنهمچنین تخصیص بهینه و ع

های کلیدی  تمرکز اصلی این پژوهش بر شناخت متغیرها و قابلیت بنابراین،های کلیدی توسعة استان خواهیم بود.  قابلیت

 ،استان است. از این رو ةطلوب برای توسعة آیندتوسعة استان کهگیلویه و بویراحمد و شناسایی و تدوین سناریوهای م

 :توان مشتمل بر موارد زیر دانست اهداف پژوهش حاضر را می

 ؛آینده در بویراحمد و کهگیلویه استان توسعة کلیدی های پیشران عنوان به راهبردی متغیرهای شناسایی ـ

 ؛بویراحمد و کهگیلویه استان توسعة راهبردی های قابلیت ترین اصلی شناسایی ـ

 .آینده در استان مطلوب رشد و توسعه بر مبتنی محتمل سناریوهای طراحی و تدوین ـ

مبانینظری
رسند که  آسا از راه می گیرکننده و برق لتغییرات چنان غاف .جهان معاصر عرصة تحوالت شگرف و پویایی شتابنده است

های سیاسی، اقتصادی،  گیری راهبردی در همة عرصه لتواند به بهای گزاف غاف توجهی به آن می ترین کم کوچک

ها، تنها رویکرد و سیاستی  ثباتی و آکنده از عدم قطعیت و فرهنگی تمام شود. در این محیط سرشار از تغییر و بی ،اجتماعی

شد احتمالی ممکن است چگونه با ةو اینکه آینداست که احتمال کسب موفقیت بیشتری دارد تالش برای معماری آینده 

مراتب  پذیرش این مخاطره به ،(. اگرنه این تالش همواره با خطرپذیری فراوان قرین بوده است۱: 20۱7، آنگاپارامشوا و )

(. عصر حاضر عصری است که 37: ۱389)پورمحمدی و همکاران،  تحوالت آینده استبر گربودن  تر از نظاره عاقالنه

و عوامل دیگر  ،ها های سیاسی دولت گیری یع علم و فناوری، تصمیمدلیل پیشرفت سر انگیز به  تحوالت سریع و شگفت

گذارند. از این رو، برای تدوین سناریوهای  رسند و آثاری عمیق بر روندهای حاکم می آسا از راه می طور برق  خرد و کالن به

 ر افق طرح ضروری استریزی د و سیستمی حوزة راهبردی برنامه  گرایانه ای در این عصر، شناخت واقع توسعة منطقه

های امروز در ارتباط کامل با شناخت و قطعیت آینده و نحوة  سازی (. اثربخشی مناسب تصمیم۱: ۱394، پور زمانی)زالی و 

تر و قطعیت آینده نیز در گرو کاربست روشی مناسب برای کشف آینده  ریزان با آن است. شناخت دقیق رویارویی برنامه

های قابل اعتماد در  نگری تولید آینده ،یابی روند گذشته ریزی، از جمله برون های سنتی برنامه با روش ،است. امروزه

بینی آینده  شیواژگان بسیاری برای پ ،(. امروزه2: ۱394، پور زمانی)زالی و  رسد نظر می مدت و بلندمدت بسیار بعید به میان

نگاری. اولین و به  و آینده ،شناسی بینی، آینده اندیشی، پیش آینده نگری، پژوهی، عاقبت واژگانی همچون آینده ؛دور کار می هب

گویی اصطالحی است دال  غیرعلمی دارد. پیش ةاز سایر مفاهیم جنب یشترگویی است که ب ترین مفهوم پیش نوعی قدیمی

ها آن را پیام خدا  و نشانه رویدادهای آینده یا امور ناآشکار که معموالً با توجه به عالئم ةای خدا دربار بر پرسش از گونه

های گذشته و تعدادی از  صورت آمار و ارقام ارائه شود و بر داده بینی است که عموماً به د. مفهوم دوم پیشنپندار می

بینی است.  گویی و پیش شناسی در مقابل این دو مفهوم پیش (. اما آینده23: ۱390)حاجیانی،  ها استوار است فرض

شناسی به دنبال  شناسی دانست. آینده توان معادل آینده یا تحلیل آینده عناوینی است که می ،گویی آگهی، آینده پیش

(. فرایند مفهومی 69: ۱376)اکرمی،  وضعیت یک نظام کوچک یا بزرگ اجتماعی یا طبیعی استبر شناسایی آینده مبتنی 

آوردن تصویری از  دست نگاری به معنی به د. آیندهکرنگاری ختم  توان در گام چهارم به آینده شده را می مطرح ةگان سه

ای باشد که  یافته محصول کاوش سازمان دتوان بینی آینده می کند. پیش آینده تحقق پیدا می که دراست ی یها وضعیت

، رانو همکا )کامکا نگاری تالشی سیستماتیک آینده ،(. درواقع77: ۱380، و الریجانی )گیالنی شود نگاری نامیده می آینده

آینده است. در این میان  برای رسیدن به بهترین وضعیت در( ۱5: 2003)نیری،  و افق زمانی بلندمدت (58۱: 2004
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های جدید و  ه با مسائل و چالشهریزی راهبردی است که برای مواج )آر.دی.اس( نوعی برنامه« ای راهبرد توسعة منطقه»

 بیانیابی به معیارهای متعالی برای زیستن  اصلی بشریت برای دست ةدغدغ های مطرح شده است. توسع منطقه ةپیچید

زمان با انقالب صنعتی در انگلستان  صورت دقیق در محافل عمومی توسعه را هم (. شاید به8: 2008گالسون، ) ده استش

ا محیط اطراف سرعت مناسبات انسان ب داند که تحوالت عظیمی را در دنیای بشریت همراه داشت و به و بعد از آن می

ای به معنای  . توسعة منطقه(2296: 20۱۱، ورا و ملز -)آگدیلو خود را برای رسیدن به حد اعالی رفاه و برتری تغییر داد

و  ،(3: 20۱8 و همکاران، )چن (، توجه به ارتباط بین آموزش و ثروت2: 20۱8، و سرجیو ریگلو) بهبود کیفیت زندگی

های حقوقی  و استقرار نظام ،درآمد، میزان دسترسی به خدمات اجتماعی ةرفاه به سرانافزاش سطح رفاه منطقه است. این 

. استپذیر  ای امکان های منطقه ای از طریق تدوین سیاست کند. توسعة منطقه و مدیریتی به حد کافی اشاره می

نیافته  سطح مناطق توسعه یمنظور ارتقا ی که بهیها مجموع سیاست :توان چنین توصیف کرد ای را می های منطقه سیاست

نیافته و شرایط  های توسعه شود و معموالً ناشی از زیرساخت یم میظو با هدف کاهش یا حذف تفاوت بین مناطق تهیه و تن

ای به عناصر اقتصادی، سیاسی،  . رشد منطقه(2: ۱990)آسکالن، رویه در صنعت است جغرافیایی نامناسب و رشد بی

و  ،های داوطلبی های دولتی، خصوصی، سازمان بلکه همکاری سازمان ،شود و اجتماعی محدود نمی ،فرهنگی، تکنولوژی

های  کارگیری برنامه هبا ببنابراین، . (33: 2000)ارکان،  گیرد و محلی را دربر می ،ای دیگر واحدهای جهانی، ملی، منطقه

توان زمینه را برای  می ،ی یک کشور یا یک منطقه استا استراتژی توسعه ةکنند که تعیین ،نگاری و طراحی سناریو آینده

شود که  هایی اطالق می ای به آن دسته از برنامه های منطقه . برنامه(۱: 200۱)فرن،  رشد و توسعة منطقه فراهم کرد

اطق ی برای منیها صورت برنامه ها معموالً به کند. این برنامه یک بخش صنعتی را درگیر می فقطبخشی از اقتصاد یا 

بندی  شده برای مناطق دارای منابغ غنی و مناطق خصوصی طبقه های تدوین های شهری، برنامه نیافته، برنامه توسعه

های فعلی برای توسعة استان کهگیلویه و بویراحمد نهفته است  اهدف اصلی که در پس تالشبنابراین، شوند.  می

 استان و طراحی و تدوین سناریوهای محتمل است. های اصلی مؤثر بر توسعة این  شناسایی عوامل و پیشران

وجود  ةعرصبه مریکا پا ا رند نیروی هوایی ةقرن بیستم در اندیشکد ةعنوان یکی از این ابزارها در میان پژوهی به آینده

(. 3 :2004)کاریوال، تگرف خودبه توسعه را  هدفمند و سنگ بنای ةدهند به معنای علم سامان« علم بزرگ» نهاد و عنوان

 شود. ها اشاره می ی انجام گرفته که به تعدادی از آنیها ای پژوهش نگاری و توسعة منطقه آینده ةدر زمین

 مؤثر بر توسعة های راهبردها و استراتژی بررسی»( در پژوهشی با عنوان 20۱4)و همکاران کارمنادو  -ریوس

های توسعة  و ظرفیت ،ها استراتژیاصلی،  ردهایبه این نتیجه رسیدند که راهب« رومانی در روسـتایی و ای منطقه

 ست.اقابل بررسی  ـ و تفسیری ،، اخالقی و اجتماعی و سیاسیکارآفرینـی -فنـی ـ طبقهدر رومانـی در سـه  ای منطقه

 ش انرژی درخب ةتوسع :آیندهتکنولوژی برای  اندازسازی چشم»( در پژوهشی با عنوان 2009) کالورز و همکاران

های  عنـوان یک نتیجه از فعالیت رای رشد صنعت انرژی لهستان باید بهببه این نتیجه رسیدند که « 2030لهستان تا 

های مربوطه برای اجرا  وری در انرژی و بخش سوخت در لهستان و همچنین نقشهانگاری سناریوهای توسعة فن آینده

 فت.در این حوزه بهره گر ICT های گذاری و از فناوری فرمول

 ریزی بر مبنای سناریوها ای با استفاده از برنامه ریزی ناحیه برنامه»( در پژوهشی با عنوان ۱390) دهکردی و همکاران

شده و « تعریف»و  ،مبنای نیروهای محرک کلیدی، چندین آینده ممکن، کشفبر  ،به این نتیجه رسیدند که« در کاشان

انداز کاشان، تصمیمات و  عنوان چشم به ،مطلوب ةبرای تحقق آیندو  شدنی و مطلوب انتخاب شده است. ةسپس یک آیند

 ژیک اتخاذ شده است. های استرات گیری جهت



 661... پژوهیتحلیلاثراتمتقاطعروشآیندهةایبرپایریزیتوسعةمنطقهبرنامه

ه رسیدند که جبه این نتی« ای در استان مازندران راهبرد توسعة منطقه» ة( در پژوهشی در زمین۱394)پور  زمانیزالی و 

شیوة »، «تورم»، «شیوة مدیریت کالن کشور»شامل  ۱4۱0فق متغیرهای اصلی راهبردی توسعة استان مازندران در ا

است. « نهادی های بین همکاری»و  ،«جمعیت»، «سطح فناوری اطالعات»، «۱تحقیق و توسعه»، «مدیریت استان

ها و  باغ»، «محصوالت زراعی» شامل ۱4۱0دار توسعة استان مازندران در افق  های اصلی و اولویت همچنین، قابلیت

« بندر امیرآباد»و  ،«کنار بندر فریدون»، «گردشگری»، «منطقة ویژة اقتصادی امیرآباد»، «پروری آبزی»، «ها قلمستان

 .است

درآمد و ه رسید که جبه این نتی« های روستایی ایران سکونتگاه ةسناریوهای آیند»ای با عنوان  ( در مقاله۱393) لو تقی

ها هستند و گسترش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و سیاست توسعة تأثیرگذار در حیات روستا اشتغال عوامل کلیدیِ

ها سناریوهای بدیل آیندة  ند و براساس آنا ههای کلیدی شناخته شد های مهم در روند عامل های کوچک پیشران سکونتگاه

 .شده استروستاها ترسیم 

نگاری منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری  آینده»ای با عنوان  ( در مقاله۱393)طاهری دمنه و نادری خورشیدی 

وضعیت  دوازدهبه این نتیجه رسیدند که « با استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع اسالمی ایران

های نامطلوب تا مطلوب  رای هر عامل طیفی از وضعیت. وضعیت محتمل بشناسایی شده استعامل  چهارمحتمل برای 

سناریوی باورکردنی  شانزدهسناریوی قوی و  دوویزارد،  یافزار سناریو شده توسط نرم های انجام داد. با تحلیل را پوشش می

 د.شپیشران کلیدی استخراج  چهاروضعیت محتمل مربوط به  دوازدهبراساس 

مثبت و منفی توسعة گردشگری با رویکرد  هایبه تحلیل سیستمی اثر( در پژوهشی ۱396) فرجی و همکاران

 ابعاد در ثیرپذیرأت و ثیرگذارأت عوامل ترین دهد مهم پژوهی در ایران پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می آینده

 گردشگری در پایدار سیستم یک به رسیدن برای که است آن از حاکی فرهنگی -اجتماعی و محیطی زیست اقتصادی،

 بر باید  دوم ةمرحل در و دارد قرار اهمیت اول ةدرج در محیطی زیست ةحوز در ویژه به ثیرگذارأت منفی هایاثر به توجه

 شود. تمرکز بودن بینی پیش غیرقابل جهت به ریسک و دووجهی هایاثر کاهش

روشپژوهش
نگاری و سناریونگاری  های آینده مبتنی بر روشریاضی و  پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی و منطبق بر رویکرد شبه

های  و سناریونگاری است. در پژوهش حاضر شاخص ،متقاطع هایتلفیقی از رویکرد مشارکتی، تحلیل اثر ،است. درواقع

با طراحی ها و اطالعات مورد نیاز  هداد ،سپس .دست آمد هببا همکاری کارشناسان و  روش دلفیکلیدی از طریق 

 تشکیل . برایشدتحلیل استفاده  آوری و در کارشناسان جمع ثیرات عوامل از نظر همانأبه ماتریس ت مربوط ةنام پرسش

شد.  استفاده زمینه این در اسنادی بررسی نخبگان و با مصاحبه دیگر یا به عبارت فکری وفانط پایه از روش سیستم

موردنظر نباید  ةو حجم نمون ردکمیت کلی ارجحیت دا ربمبنا تخصص و دانش خبرگان  یدر مطالعات سناریو ،طور کلی به

گیری هدفمند استفاده شد. در این  کنندگان از روش نمونه شرکت ةمنظور انتخاب آگاهان به بنابراین،نفر باشد.  25کمتر از 

یا  اشندهای خاصی ب صورت مشخص دارای ویژگی باید به زیرا، کنند چین می دست را کنندگان پژوهشگران شرکت، روش

های خبره نیاز باشد. پژوهشگران با  شود که به نمونه زمانی استفاده می روش نغنی از اطالعات در موارد خاصی باشند. ای

ال پژوهش فراهم ؤس دربارةها و مؤسساتی است که بینش کاملی  که شامل افراد، گروه ـ انتخاب موارد غنی از اطالعات

گیری هدفمند انتخاب گروهی از  هکاربردن روش نمون اساس به ،. به عبارت دیگریابند به این مهم دست می ـ کنند یم

                                                                                                                                                               
1. R & D 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB_tu6-Y3SAhWDChoKHSi_DgwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fphr.jrl.police.ir%2Fcontent.php%3Fpagename%3Dshow-article%26journal_id%3D28%26request_id%3D9362&usg=AFQjCNHWDFKUa0bOfEDQHE6IF677eWISVw&bvm=bv.146786187,d.d2s
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB_tu6-Y3SAhWDChoKHSi_DgwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fphr.jrl.police.ir%2Fcontent.php%3Fpagename%3Dshow-article%26journal_id%3D28%26request_id%3D9362&usg=AFQjCNHWDFKUa0bOfEDQHE6IF677eWISVw&bvm=bv.146786187,d.d2s
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 :۱396)فرجی و همکاران،  پژوهش بررسی عمقی یا فهم کلی داشته باشند ةنام خبرگان است که نسبت به ماهیت پرسش

آماری  ةه در فاز اول نمونهای تأثیرگذار از روش دلفی استفاده شده است ک ترین پیشران برای تعیین مهم ،درواقع(. ۱68

ریزی در سطوح  و کارشناسان برنامه ،نفر از مدیران فعال اجرایی استان، اعضای هیئت علمی 40خبرگان متشکل از 

ریزی اجتماعی و  و برنامه ،ای، علوم اقتصادی، محیط زیست ریزی شهری و منطقه های جغرافیا و برنامه مختلف با تخصص

صورت متمرکز انتخاب  نفری تشکیل شد و در مرحلة سوم به  صورت هدفمند، هیئت پانزده وم، بهتوسعه بوده است. در فاز د

های مؤثر در توسعة استان کهگیلویه و  اول پیشران ةدر مرحل شد:بنابراین، پژوهش حاضر در دو مرحله تحلیل . شدند

جایگاه هر عامل در ماتریس اثرگذاری و  ،هایتدرن در پنج ناحیه شناسایی شد. MICMAC افزار بویراحمد با استفاده از نرم

  .اثر بی ؛سیاستی ؛اثرپذیر ؛اثرگذارتقسیم شد:  اثرپذیری مشخص و عوامل به چهار گروه

متقاطعهایهایتحلیلاثرمیزانتأثیرگذاریعامل.1جدول


عاملسومعاملدومعاملاول

 اثرگذاری عامل اولکل  اثرگذاری بر سوم اثرگذاری عامل اول بر دوم 

    عاملاول

    عاملدوم

    عاملسوم

    کل اثرپذیری عامل اول

 

ی بر آینده در اختیار متخصصان و نخبگان نشده برای سناریونوسی مبت های کلیدی شناسایی دوم پیشران ةدر مرحل

در آینده اتفاق بیفتد، چه تأثیری  C کلیدی از عامل C1 اگر وضعیت :نامه این است سؤال محوری این پرسش قرار داده شد.

ذکر  3تا  - 3صورت طیفی از اعداد  آن به پاسخکه  ؟خواهد داشت A از عامل کلیدی A2 ر وقوع یا عدم وقوع وضعیتد

 .معروف است CIB افزار به شود. تکنیک تحلیل این نرم تحلیل می ScenarioWizardافزار  نرمتوسط و درنهایت  دوش می

 CIBامتیازدهیدرۀشیو.2جدول

محدودکنندهاًاثرشدیدمتوسطۀاثرمحدودکنندضعیفۀاثرمحدودکنند

 عدم تأثیر:
۱- 2- 3- 

 شدید ةکنند اثر تقویت متوسط ةکنند اثر تقویت ضعیف ةکنند اثر تقویت

۱ 2 3 

 

د و در قالب ماتریس شوضعیت ممکن و محتمل تعریف  24 پیشران کلیدی هشتدر این تحقیق برای  ،بدین منظور

ی افزار سناریوهای نرم با استفاده از قابلیت ،گرفت وقرار  و متخصصخبره  بیستدر اختیار  24×24 ثیرات متقابل به ابعادأت

 .استخراج شد سناریو چهاردهویزارد، 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirt7Ld5Y3SAhWNyRoKHUPiBFIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cross-impact.de%2Fenglish%2FCIB_e_ScW.htm&usg=AFQjCNEmuQDHZ73IacvG5jq7bRvpvatimQ&bvm=bv.146786187,d.bGg
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CIBنمایشماتیکالگوریتم.1شکل

Source: software ScenarioWizard 

هابحثویافته
رتوسعةاستانکهگیلویهوبویراحمددهایکلیدیمؤثرشناساییپیشران

های اصلی از  شاخص نخست ،های تأثیرگذار در توسعة استان کهگیلویه و بویراحمد منظور بررسی و شناسایی شاخص به

بخش  دهو غیره در  ،اجرایی در سطح استان ة، مدیران خبرریزی شهری نظر متخصصان علوم اقتصادی و جغرافیا و برنامه

 عامل مشخص و تنظیم شد. 32و 

هایکلیدیتوسعةاستانشاخص.3جدول

زیرمعیارمعیار

 ، تقاضا، رقابت، گردشگری گذاری سرمایه، اشتغال کالن

 گذاری داخلی، امنیت سرمایه موقعیت استان، امنیت نهادی و امنیتی

 ها تمرکز جمعیت در یاسوج، سیستم فضایی فعالیت ها سکونتگاه

 روابط اقتصادی، روابط ملی، روابط فراملی روابط

 های نوین توسعة علم، تحقیق و توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوری توسعة علمی

 میزان تولید، ظرفیت تولید، تولیدات صنعتی تولید

 زراعی و کشاورزیپروری، تولیدات  منابع آب، آبزی طبیعی

 استفاده از نیروهای متخصص، مهاجرت، توسعة انسانی، نقش زنان، مدل مصرف اجتماعی

 های جمعی توسعة حمل و نقل، توسعة روستایی، رسانه تأسیسات و تجهیزات

 نفت و گاز گچساران، مدیریت ای منطقه

متخصصانآرایمنبع:برگرفتهاز

افزار میک  نرم ةوسیل متخصصان، این عوامل به آرایاز شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعة استان و استفاده از  پس

رشدگی ماتریس پُ ةبراساس نتایج، درج .بخش تنظیم شده استده  در 32 × 32. ابعاد ماتریس شدمک بررسی و ارزیابی 

 ةرابط 892اند. از مجموع  گذاشته درصد موارد بر یکدیگر تأثیر87شده در بیش از  بوده که حاکی است عوامل انتخاب 87/0

 اند.  یعنی عوامل هم بر هم تأثیر گذاشته هم از هم تأثیر پذیرفته ؛بوده 3رابطه  26۱قابل ارزیابی، 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirt7Ld5Y3SAhWNyRoKHUPiBFIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cross-impact.de%2Fenglish%2FCIB_e_ScW.htm&usg=AFQjCNEmuQDHZ73IacvG5jq7bRvpvatimQ&bvm=bv.146786187,d.bGg
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هایموردمطالعهویژگیعمومیماتریس.4جدول

درجةپُرشدگیجمع توانمندساز کنندهتقویتتأثیرگذاربدونتأثیرتعدادتکرارابعادماتریس

32 × 32 3 ۱32 322 309 26۱ 892 87/0 

منبع:محاسباتنگارندگان

هاتأثیرپذیریوتأثیرگذاریمستقیموغیرمستقیمشاخص.5جدول

ف
ردی



طبقه


ی
بند



ص
شاخ


ها
ی
تأثیرپذیر



ستقیم(
)م

ی
تأثیرگذار



ستقیم(
)م

ی
تأثیرگذار

ستقیم(
)غیرم



ی
تأثیرپذیر

ستقیم(
)غیرم



ص
خال

ی
تأثیرگذار

ستقیم
م

ص
خال

ی
تأثیرگذار

ستقیم
غیرم



۱ 
 پیشران

 کلیدی

 3 3 ۱۱6 ۱۱9 75 72 گذاری سرمایه

 -33 ۱9 74 ۱07 64 45 گذاری امنیت سرمایه

 20 8 98 ۱۱8 74 66 گردشگری

 -22 ۱5 ۱05 ۱27 80 65 نیروهای متخصص

 -32 2۱ 92 ۱24 78 57 ها راه ةشبک

 -7 4 94 ۱0۱ 62 58 روستاییتوسعة 

 -5 3 ۱۱3 ۱۱8 74 7۱ اشتغال

 24 -۱6 ۱۱0 86 53 69 محصوالت زراعی

 دووجهی 2

 -5 3 ۱02 ۱07 66 63 رقابت

 -36 26 84 ۱20 75 49 نفت وگاز گچساران

 -43 26 67 ۱۱0 67 4۱ تمرکز جمعیت

 -5 3 75 80 49 46 بازار تقاضا

 -20 ۱5 88 ۱08 64 49 امنیت داخلی

 -3۱ ۱5 74 ۱05 6۱ 46 پیوندهای اقتصادی

 -9 6 89 98 60 54 تولید علم

 7 4 88 95 58 54 گزین تکنولوژیک جای

 -26 ۱6 70 96 59 43 تولیدات صنعتی

 نتیجه 3

 46 -28 97 5۱ 32 60 توسعة انسانی

 55 -25 ۱06 5۱ 30 65 مهاجرت

 54 -32 ۱۱0 56 34 66 ظرفیت تولید

 مستقل 

 -3 2 69 72 43 4۱ موقعیت

 3 -2 75 72 43 45 پروری آبزی

 -4 6 63 67 44 38 های جمعی رسانه

 39 -24 67 28 ۱7 4۱ نقش زنان

 46 -28 98 50 33 6۱ الگوی مصرف

 55 -25 ۱07 50 35 60 شیوة تولید

 کننده متعادل 

 28 -۱6 92 64 40 56 مدیریت

 6 -3 97 9۱ 57 60 فراملیروابط 

 0 -2 86 86 5۱ 53 روابط ملی

 23 -۱2 9۱ 68 42 54 فضایی فعالیت نسازما

 -ICT 50 40 60 90 ۱0- 30ة تحقیق و توسع
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 ست.امهم و اساسی است که مشتمل بر موارد زیر  یةافزار میک مک شامل پنج ناح ماتریس نهایی برگرفته از نرم

ها قرار  ترین متغیرها و شاخص ترین و باارزش در این ناحیه مهم (:توسعهپیشرانمتغیرهای)اولةناحی

های تأثیرپذیر در توسعة استان قرار دارند.  های اصلی تأثیرگذار هم شاخص در این ناحیه هم شاخص بنابراین،گیرد.  می

عنوان متغیرهای کلیدی و  غیرها وابسته است و بهاستان کهگیلویه و بویراحمد به این مت ةپایداری و توسعة آیند ،درواقع

گذاری، گردشگری، استفاده از نیروهای  ند از: سرمایها شوند. این متغیرها عبارت استان شناخته می ةتوسعة آیند ةکنند تعیین

و  ،ییگذاری، محصوالت زراعی و کشاورزی، زیربناهای روستا ها، امنیت سرمایه متخصص و خبره، منابع آب، شبکة راه

 اشتغال.

. تأثیرپذیرند کمتر و تأثیرگذار بیشتر که دارد قرار ییها شاخص و متغیرها ناحیه این در (:دووجهی)دومةناحی

 بویراحمد و کهگیلویه استان توسعة بر تأثیرگذار های شاخص دهد می نشان ها هداد تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج

های تکنولوژی، بازار  گزین داخلی، پیوندهای اقتصادی، تولیدات صنعتی، جای امنیت گچساران، گاز و نفت: از ندا عبارت

 و تمرکز جمعیت. ،تقاضا، رقابت، تولید علم

ی است که رفتار مستقلی در توسعة استان یها این ناحیه مشتمل بر شاخص (:توسعهمستقل)سوممتغیرهای

تأثیرگذاری هم میزان تأثیرپذیری کمی بر متغیرهای دیگر در توسعة ست که هم میزان ای یمتغیرها ةدهند دارند و نشان

 .های جمعی و رسانه ،پروری، نقش زنان، الگوی مصرف، موقعیت استان ند از: شیوة تولید، آبزیا  استان دارند و عبارت

ن که در بخش مرکزی محور توسعة استا ،این ناحیه (:کنترلگروهکنندتنظیمهایشاخص)مرکزیةناحی

از: تحقیق و توسعة فناوری  است  ای مستقیم دارد و عبارت دیگر نواحی رابطه به نوعی با نقش مرکزمحوری بر ،قرار دارد

 ها. و سازمان فضایی فعالیت ،اطالعات، پیوندهای فراملی، شیوة مدیریت، پیوندهای ملی

تأثیرپذیر و کمتر تأثیرگذارند. نتایج حاصل ی قرار دارند که بیشتر یها در این ناحیه شاخص (:نتیجه)چهارمةناحی

 و مهاجرت. ،ند از: ظرفیت تولید، توسعة انسانیا ی که بیشتر تأثیرپذیرند عبارتیها دهد شاخص از پژوهش نشان می

 
پنجگانهنواحیدربویراحمدوکهگیلویهاستانتوسعةراهبردیهایپراکنششاخص.2شکل
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دهـد بـرای رشـد و     استان نشان می ةآیند گرفته در توسعة روابط فضایی شکل

ی ماننـد  یهـا  درصد شاخص۱00های مستقیم در پوشش  توسعة استان پیشران

و شبکة حمل و نقـل در   ،ها، روابط ملی توسعة انسانی، سیستم فضایی فعالیت

و اشـتغال   ،ی مانند شیوة تولید، رقابتیها درصد غیرمستقیم شاخص75پوشش 

 با مستقیم در تأثیرات ،دهد. همچنین را تشکیل میتوسعة روابط فضایی استان 

گذاری، موقعیت ژئوپلیتیک استان،  ی مانند سرمایهیها درصد شاخص50 پوشش

ی از جمله نفت یدرصد متغیرها25 پوشش با غیرمستقیم منابع آب و درتأثیرات

هـای   ترین شاخص و گاز گچساران، محصوالت زراعی و تولیدات صنعتی مهم

 .اند توسعة فضایی سیستم استان در آینده ةدهند تشکیل

 درصد75مستقیمغیرتأثیرگذاری درمتغیرها ارتباط شدت

 

 درصد100مستقیمتأثیرگذاری درمتغیرها ارتباط شدت

 

درصد50مستقیمتأثیرگذاری درمتغیرها ارتباط شدت

 

درصد50مستقیمغیرتأثیرگذاری در متغیرهاارتباط شدت

 

مستقیمغیرومستقیمتأثیرگذاریدرمتغیرهاارتباطشدت.3شکل

فضاییاستانکهگیلویهوبویراحمدوناپایداریسیستمتوسعةپایداری

پراکنش  ةاز میزان پایداری یا ناپایداری سیستم است. نحو یحاک یپراکندگ ةها در صفح توزیع و پراکنش پیشران ةشیو

 ةمنطبق بر پای بویراحمد و کهگیلویه استان فضایی توسعةهای مؤثر در  توزیع و پراکندگی پیشران ةها در نقش پیشران

مانند  لصورت ا ها به اگر پیشرانبنابراین، ها خواهد بود.  مالحظات آمایش سرزمین بیانگر میزان پایداری و ناپایداری آن
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(L) ها توزیع شده باشند، توزیع و پراکندگی پیشران ةدر نقش ( سیستم پایدار و متعادل خواهد بود و حالت الL سیستم )

ها از سمت محور  هاست. ولی اگر پیشران ها بر سایر پیشران های تأثیرگذار و تداوم تأثیرگذاری آن ثبات پیشران ةدهند نشان

 استان فضایی توسعةناپایداری سیستم  ةدهند مختصات به انتهای نمودار یا در اطراف آن توزیع شده باشند، نشان

 توسعة ةآیند وضعیت بر مؤثر یها پیشران پراکندگی ةصفح وضعیت از آنچه ،. از این رواست بویراحمد و کهگیلویه

 ها در پیشران که بیشتر طوری به ؛است سیستم وضعیت ناپایداری فهمید توان یم بویراحمد و کهگیلویه استان فضایی

 در باالیی تأثیرگذاری دارای دهند یم نشان که محدود عامل چند از غیر به اند، پراکنده شده قطری نمودار محور اطراف

 .برخوردارند یکدیگر به نسبت مشابهی تقریباً ها از وضعیت پیشران ةبقی هستند، سیستم

 
یپراکندگةهادرصفحوپراکنشپیشرانیعناپایدارنمودارتوز و پایدار .سیستم4شکل

بویراحمدواستانکهگیلویهۀتوسعةآیندبرایتأثیرگذارمحتملومنتخبشناساییسناریوهای

پیشران کلیدی و  نُهشاخص مهم و تأثیرگذار در توسعة آتی استان کهگیلویه و بویراحمد، درنهایت  32از میان 

 بره،خ و متخصص نیروهای از استفاده گردشگری، گذاری، سرمایه :استان شناسایی شد ةانگیز برای توسعة آیند شگفت

ترین  اشتغال مهم و ،روستایی زیربناهای کشاورزی، و زراعی محصوالت گذاری، سرمایه امنیت ها، شبکة راه آب، منابع

بویراحمد هستند که سناریوهای مرتبط به هر کدام از وضعیت  و استان کهگیلویه ةهای کلیدی مهم در توسعة آیند پیشران

پیش  ةهای احتمالی آیند و براساس وضعیت شده مطرحبا توجه به مباحث مطلوب تا وضعیت محتمل پایش و ارزیابی شد. 

د که این شپیشران کلیدی طراحی هشت وضعیت برای  24طور کلی  توسعة استان کهگیلویه و بویراحمد به روی

 شود.  صورت طیفی از وضعیت مطلوب تا وضعیت محتمل را شامل می ها به وضعیت

های  وضعیتمفصلی با طرح این سؤال که اگر هر یک از  ةنام ها، پرسش و طراحی وضعیت 24 × 24ماتریس  ةبا تهی

ان دانشگاهی، در اختیار نخبگ ها خواهد داشــت یا عدم وقوع وضعیتتوسعه  ورشد ر دچه تأثیری  ،گانه اتفاق بیفتد24

را نیز نشــان دهند و  و مثبت توانند تأثیرگذاری منفی می روابط، ماتریسدر این و مدیران اجرایی قرار گرفت.  ،کارشناسان

 ةآینددر  Bپیشران از B1 اگر وضعیت  های مطلوب و ممکن به این صورت است که وضعیت. باشند متغیر -3تا  3اعداد از 

از   Aروند توسعه یا روند توسعة منفی در وضعیتبر  اثرگذاری، چه تأثیرگذار باشد ویراحمدتوسعة استان کهگیلویه و ب

 ست.اها و روابط بین سناریوها به سایب معروف  خواهد داشت. این نوع سنجش و ارزیابی وضعیت A1وضعیت 
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استانۀهایکلیدیتوسعةآیندسناریوهایمرتبطباهریکازپیشران.6جدول

شرحوضعیتوضعیتهایدارایعدمقطعیتعاملاختصاریعاملنام

A 

از 
ده 

تفا
اس

ی 
ها

رو
نی

ص
ص

تخ
م

 

A1 نخبگان دانشگاهی داخل استان 

A2 مدیران و کارشناسان اجرایی 

A3 نخبگان دانشگاهی خارج استان 

B 

ی
گر

دش
گر

 

B1 گردشگری طبیعی 

B2 گردشگری فرهنگی 

B3 گردشگری ورزشی 

C  ع
ناب

م
ب

آ
 

C1 مدیریت بهینه و پایدار آب 

C2 وضعیت موجود ةادام 

C3 مصارف آب ةتوجهی به نحو بی 

D 

قل
و ن

ل 
حم

 

D1 حمل و نقل ریلی 

D2 ای حمل و نقل جاده 

D3 حمل و نقل هوایی 

E یه
رما

س
 

ی
ذار

گ
 

E1 گذاری و ایجاد امنیت های سرمایه مشوق 

E2 حذف برخی از موانع موجود 

E3 گذاری به سرمایه یتوجه بی 

F 

ت
منی

ا
 

F1 فعلی امنیت حفظ 

F2 امنیت یارتقا 

F3 امنیت  یارتقا برای ریزی برنامه عدم 

G 

یی
ستا

رو
ی 

بنا
زیر

 

G1 تقویت و توسعة زیربناهای روستایی 

G2 حفظ روند فعلی 

G3 ریزی برای توسعة زیربناهای روستایی عدم برنامه 

H 

ال
شتغ

ا
 

H1 درصد90باالی  اشتغال 

H2  درصد30-90اشتغال 

H3  درصد30اشتغال کمتر از 

I کشاورزی و زراعی محصوالت 

I1 کشاورزی محصوالت 

I2 باغی محصوالت 

I3 محصوالت صنعتی 

 

افزار پیشرفته و جدید  با نرم استان کهگیلویه و بویراحمد ةتوسعة آیندهای مختلف  های مربوط به وضعیت تحلیل داده

Scenario wizard ، سناریوها دانسته و سازگاری درونی سایر دیگر درونی بیشتری نسبت به روابط سناریو را با چهارده

های هر یک از عوامل  کنشی بین وضعیت سناریوها را در حد بسیار ناچیز و ضعیف ارزیابی کرده است. این سناریوها از هم

افتادن  افتادن یک وضعیت بر احتمال اتفاق اینکه اتفاق ؛شوند ی هر یک از عوامل دیگر استخراج میها در ارتباط با وضعیت

محور تواند داشته باشد  های دیگر چه تأثیری می وضعیت کردنهای دیگر یا حتی محدود یا تقویت و توانمندسازی وضعیت

 ریزی سناریو است.  گیری و برنامه اصلی شکل
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 CIBهایماتریسشاخص.7جدول

 
- 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + 

A 
                        

- 0 0 0 0 0 0 2- 0 2 ۱ 0 ۱- ۱ 0 ۱- 2- 0 2- 3- 0 3 ۱- 0 ۱ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 
   

0 0 0 2 0 2- ۱- 0 ۱ ۱- 0 ۱ 2 0 2- 3- 0 3- ۱ 0 ۱- 

B  
         

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
 

- 3 0 3- 
   

2 0 2- 0 0 0 3- 0 3 3 0 3- 2 0 2- 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 3- 0 3 
   

2- 0 2 0 0 0 3 0 3- 3- 0 3 2- 0 2 0 0 0 

C  
         

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
 

- 0 0 0 3- 0 3 
   

۱ 0 ۱- 3 0 3- ۱- 0 ۱ 2 0 2- ۱ 0 ۱- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 0 0 0 3 0 3- 
   

۱- 0 ۱ 3 0 3 ۱ 0 ۱- 2- 0 2 ۱- 0 ۱ 

D  
         

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
 

- ۱ 0 ۱- ۱ 0 ۱- ۱ 0 ۱- 
 

0 
 

0 0 0 ۱ 0 ۱- ۱- 0 ۱ 3 0 3- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ ۱- 0 ۱ ۱- 0 ۱ ۱- 0 ۱ 
 

0 
 

0 0 0 ۱- 0 ۱ ۱ 0 ۱- 3- 0 3 

E 
       

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
 

- 2- 0 2 2 0 2- 3 0 3- 0 0 0 
 

0 
 

2- 0 2 3- 0 3 2- 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 2 0 2- 2- 0 2 -3 0 3 0 0 0 
 

0 
 

2 0 2- 3 0 3- 2 0 2- 

F 
       

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
 

- 3- 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2- ۱- 0 ۱ 
   

3- 0 3 3- 0 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 3 0 3- 0 0 0 0 0 0 2- 0 2 ۱ 0 ۱- 
   

3 0 3- 3 0 3- 

G 
   

0 0 0 
 

0 
  

0 
  

0 
        

0 
 

- 0 0 0 0 0 0 2 0 2- 2- 0 2 ۱ 0 ۱- 0 0 0 
   

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 0 0 0 0 0 0 2- 0 2 2 0 2- ۱- 0 ۱ 0 0 0 
   

0 0 0 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 2- 0 2 3 0 3- -2 0 2 3 0 3- 3 0 3- ۱ 0 ۱- 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 0 0 0 2 0 2- 3- 0 3 2 0 2- 3- 0 3 3- 0 3 ۱- 0 ۱ 0 0 0 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 2- 0 2 0 0 3- 2- 0 2 3 0 -3 ۱ 0 3- ۱ 0 ۱- 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 0 0 0 2 0 2- 3- 0 3 2 0 2- 3- 0 3 3- 0 3 ۱- 0 ۱ 0 0 0 

 

است.  نامطلوب های مطلوب بر وضعیت تعداد وضعیت نقش غالبگانه حاکی از  چهاردهسناریوهای های ابتدایی  یافته

مطلوب را در ذهن متبادر  ةسناریوها آیند و این اند ه پیشرفتهای مطلوب و رو ب دارای ویژگی هاسناریو بسیاری از

 دهد. ها را نشان می تحرکات درونی بین وضعیت ةوضعیت سناریونویسی بر پای 8 . جدولکنند می

این مهم است که وضعیت مطلوب و وضعیت نامطلوب بخشی از  ةدهند سناریوی پیشنهادی نشان چهار نتایج حاصل از

های بحرانی نقش چندانی در سناریوهای آینده برای توسعة استان ندارند.  سناریوها را به خود اختصاص داده است و وضعیت

وضعیت در  24درصد دارای وضعیت بحرانی، 5/۱2وضعیت معادل  چهاردهریزی سناریو،  حالت حاکم بر برنامه ۱۱2از مجموع 

کل سناریو را به خود اختصاص  زدرصد ا75/68وضعیت دارای وضعیت مطلوب معادل  8۱و  ،درصد75/۱8حالت ایستا معادل 

ها در شرایط  درصد از کل وضعیت25بحران،  ةهای بحرانی و در آستان با درنظرگرفتن کل وضعیتبنابراین، داده است. 

استان کهگیلویه و بویراحمد  به اهداف توسعةرسیدن  ةالزم سناریو،چهارده های  تنامطلوبی قرار دارد. با درنظرگرفتن وضعی

توجه به استفاده از متخصصان و نخبگان در امور مختلف خواهد بود، زیرا در صورت استفاده از متخصصان بسیاری از 

سناریوها ریزی  برنامه د کرد.رشد خواه ههای مرتبط با توسع و دیگر عامل ،ها مانند گردشگری، حمل و نقل ریلی وضعیت

ها و  تدوین برنامهدر  استفاده از متخصصان و نخبگانو  استممکن بر شرایط  مطلوبت شرایط الحاکی از برتری احتما

 استان خواهد بود. از الزامات اصلی یافتن راه درست توسعة توسعة استان مانند آمایش سرزمین های  برنامهاجرای 
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هریکازعواملبهتفکیکهرسناریوهایوضعیت.8جدول

وضعیت
نیروهای

متخصص
منابعآبگردشگری

حملو

نقل
اشتغالامنیتگذاریسرمایه

زیربنای

روستایی
 Z محصوالت

 ۱26 باغی تقویت درصد90 ثبات گذاری سرمایه های مشوق ریلی بهینه مدیریت طبیعی استان داخل سناریوی اول

 ۱۱۱ باغی تقویت درصد90 ثبات گذاری سرمایه های مشوق ریلی بهینه مدیریت طبیعی استان خارج سناریوی دوم

 ۱۱۱ باغی تقویت درصد90 ثبات گذاری سرمایه های مشوق ریلی بهینه مدیریت طبیعی استان داخل سناریوی سوم

 ۱۱3 باغی تقویت درصد90 ثبات گذاری سرمایه های مشوق ریلی بهینه مدیریت فرهنگی استان خارج چهارم یسناریو

 پنجم یسناریو
 مدیران
 اجرایی

 ورزشی
توجهی به  بی
 مصارف ةنحو

 98 باغی روند فعلی پایین کم حذف موانع موجود ای جاده

 99 باغی تقویت متوسط متوسطگذاری سرمایه های مشوق ریلی بهینه مدیریت فرهنگی استان خارج ششم یسناریو

 ۱۱2 باغی تقویت متوسط باالگذاری سرمایه های مشوق ریلی فعلی وضعیت ورزشی استان داخل هفتم یسناریو

 هشتم یسناریو
 مدیران
 اجرایی

 98 کشاورزی تقویت کم ثبات روند فعلی ریلی بهینه مدیریت ورزشی

 98 باغی تقویت درصد90 ثبات موجود موانع ریلی بهینه مدیریت ورزشی استان خارج سناریوی نهم

 ۱۱2 باغی تقویت درصد90 ثبات گذاری سرمایه های مشوق ریلی وضعیت ةادام طبیعی استان داخل سناریوی دهم

سناریوی 
 یازدهم

 مدیران
 واجرایی

 97 باغی تقویت درصد90 ثبات گذاری سرمایه های مشوق ای جاده وضعیت ةادام طبیعی

سناریوی 
 دوازدهم

 98 صنعتی تقویت درصد90 ثبات گذاری سرمایه های مشوق ای جاده وضعیت ةادام طبیعی استان خارج

سناریوی 
 سیزدهم

 ۱03 کشاورزی تقویت درصد90 ثبات گذاری سرمایه های مشوق ای جاده وضعیت ةادام فرهنگی استان داخل

سناریوی 
 چهاردهم

 مدیران
 اجرایی

 88 صنعتی تقویت درصد90 ثبات گذاری سرمایه های مشوق ریلی وضعیت ةادام فرهنگی

 

اصلی با توجه به نقش سیستماتیک سناریوها  ةدست سهاستان،  ةشده برای توسعة آیند ریزی برنامهاز مجموع سناریوی 

 :ها تفاوت بسیار جزئی با هم دارند و مشتمل بر موارد زیر هستند حاصل شد که بسیاری از این خوشه

 ؛و چهارم( ،)مانند سناریوی اول، دوم، سوم سناریوی مطلوب

 ؛و ششم( ،سناریوی دوازدهم، نهم)مانند  سناریوی محتمل

 .)مانند سناریوی پنجم و هشتم( سناریوی ممکن

مطلوب مطلوبو و  استشامل سناریوهای اول و دوم  خوشهاین  )سناریویمطلوب(:شرایطبسیار

دهد. در این سناریوها  استان کهگیلویه و بویراحمد را نشان می ةبهترین شرایط ممکن برای توسعة آیندو  ترین مطلوب

های خوب و موفق این سناریو  یابی استان به رشد و توسعه وجود دارد. از وضعیت نقاط قوت بسیار قوی برای دست

 تحقق صورت در ؛مختلف های رشته متخصصان مانند استان نخبگان دانشگاهی داخلاشاره کرد به استفاده از توان  می

 و خارجی و داخلی گذاری سرمایه ریلی، نقل و حمل آب، پایدار و بهینه مدیریت طبیعی، گردشگری آن تبع به ،امر این

 قابل طور به اشتغالمیزان  درنتیجه و یافت خواهند توسعه و رشد روستایی زیربناهای و ،باال و سالم رقابت امنیت، ایجاد

 .خواهد یافت افزایش توجهی

بسیار موجودروند وضع حفظ با آرام محتمل(: در این شرایط با استفاده از تجربیات و )سناریوی

خواهد خارج از استان و همکاری با مدیران اجرایی تا حدودی وضعیت فعلی و موجود بهبود  ةهای متخصص و نخب مشاوره

که  طوری به ؛متوسطی خواهند داشتها در حالت موجود رشد  را طی خواهد کرد و اکثریت وضعیت  و رشد آرامییافت 

 .شدخواهد  یشترگذاری بیشتر و رقابت ب گردشگری روند رو به رشد را طی خواهد کرد و سرمایه
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ترین شرایط  سناریوی محتمل دارای نامطلوب )سناریویممکن(:بحرانةشرایطایستاوبعضاًدرآستان 

به رقابت باال  یتوجه بیروند فعلی، اشتغال در سطح بسیار پایین،  که در این سناریو با حفظ طوری به ؛و وضعیت بوده است

 ها روند فعلی خود را دنبال خواهند کرد یا حتی بدتر خواهند شد. گذاری بسیار پایین و بسیاری از وضعیت و سرمایه

گیرینتیجه
بویراحمد و همچنین طراحی مؤثر بر توسعة استان کهگیلویه و کلیدی  های های پژوهش حاضر با هدف شناساسی پیشران

عامل  32 ،انجام گرفت. به همین منظور سایبمتقاطع و  هایاستفاده از روش تحلیل اثر و تدوین سناریوهای مطلوب با

آوری و با  ریزی استان جمع و برنامه هو ... با کمک کارشناسان توسع ،طبیعیاقتصادی، اجتماعی،  گروه ده در کلیدی

 استفاده گردشگری، گذاری، پیشران از جمله سرمایه نُه. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تحلیل شد MICMACافزار  نرم

 زیربناهای کشاورزی، و زراعی محصوالت گذاری، سرمایه امنیت ها، شبکة راه آب، منابع خبره، و متخصص نیروهای از

شدن وضعیت هر یک از  برای مشخص ،بعد ةمرحل استان دارند. در ةاشتغال نقش بسیار مهمی در توسعة آیند و ،روستایی

وضعیت برای کل  ۱۱2و جمعاً شد های کلیدی تدوین  های محتمل برای هرکدام از پیشران ها، وضعیت این پیشران

 Scenario افزار استان با استفاده از نرم ةریزی آیند سناریو برای برنامه ، چهاردهها درنظر گرفته شد. درنهایت پیشران

Wizard درنظر گرفته شد که مبتنی بر استفاده از نیروهای متخصص و  ۱ترین سناریو سناریوی  دست آمد که مطلوب به

 و توسعة ،نخبه، توجه به رشد و شکوفایی گردشگری طبیعی، رونق حمل و نقل ریلی، ایجاد امنیت پایدار، توجه به اشتغال

آب بود. در  پایدار و بهینه و درنهایت مدیریت ،گذاری، توسعة محصوالت باغی رمایهس های روستایی و مشوق زیربناهای

 :شود ی برای توسعة استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر ارائه میهایپایان پیشنهاد

یط و توپوگرافی، شرا ،های اقلیمی، جغرافیایی ویژگیرونق و توسعة صنعت گردشگری استان با رویکرد درآمدزایی: ـ 

و  ،ها، منابع آب زیاد، مناطق سرسبز، آبشارها، حیات وحش ای آن هنظیر اکولوژی، پوشش مرتعی و جنگلی و گون مک

 توانند نقش بسیار مهمی در توسعة استان داشته باشند. استان می های متعدد هشکارگا

 برخوردار گذاری خارجی و داخلی یهای برای سرما های بالقوه گذاری: استان کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت سرمایه ـ

نظیر  های کم تولیدات متنوع کشاورزی، باغی، ماهیان سردابی، دام و طیور، صنایع دستی و بومی، جاذبه است، مانند

 .امنیت پایدارو خصوص اکوتوریسم، گیاهان دارویی نادر، معادن و ذخایر معدنی،  هگردشگری ب

 ةویژه در زمین فرهنگی بهو اجتماعی،  گسترش مناسبات اقتصادی،و هوایی:  ،ای توسعة حمل و نقل ریلی، جادهـ 

توسعة حمل و نقل ها به سایر کشورهای جهان از طریق  گردشگری و توریسم با دیگر کشورها و معرفی این ظرفیت

 باشد.کشور  استان و جانبه در ساز توسعة همه تواند زمینه می استان

ضعف نیروی انسانی آگاه و متخصص  استان های سازماناینکه در ساختار  ا توجه بهب استفاده از نیروهای متخصص: ـ

 .استبرای توسعه و رشد استان ترین نیازهای این حوزه  از اصلیاستان آشکار است، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در 

دسترسی به  ةامکان بالقوعلت  به تولید محصوالت زراعی مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته در بخش کشاورزی: استانـ 

وضعیت  استانهای اخیر با احداث سدهای مختلف در  که طی سالشناسی مطلوب،  و ساختار زمینآب مورد نیاز 

دهی مناسب  دولت و سازمان ةو توجه ویژ  ریزی علمی ده است که در صورت برنامهکرمساعدتری یافته، بستری فراهم 

 د.ونجر شمبه توسعه و رشد اقتصادی استان هـم  کندتواند هم بخشی از مشکل بیکاری امروز جامعه را حل  می



http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirt7Ld5Y3SAhWNyRoKHUPiBFIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cross-impact.de%2Fenglish%2FCIB_e_ScW.htm&usg=AFQjCNEmuQDHZ73IacvG5jq7bRvpvatimQ&bvm=bv.146786187,d.bGg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirt7Ld5Y3SAhWNyRoKHUPiBFIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cross-impact.de%2Fenglish%2FCIB_e_ScW.htm&usg=AFQjCNEmuQDHZ73IacvG5jq7bRvpvatimQ&bvm=bv.146786187,d.bGg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirt7Ld5Y3SAhWNyRoKHUPiBFIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cross-impact.de%2Fenglish%2FCIB_e_ScW.htm&usg=AFQjCNEmuQDHZ73IacvG5jq7bRvpvatimQ&bvm=bv.146786187,d.bGg
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