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پیشگفتار

سرعت باالی تغییرات در عرصههای مختلف ،تصمیمگیری و مدیریت مسائل استراتژیک را به امری
دشوار تبدیل نموده است .از این رو شناخت سناریوهای ممکن و محتمل که نقشی حیاتی در تفکر استراتژیک
ایفا میکنند امری ضروری و اجتنابناپذیر میباشد .در این راستا آیندهنگاری به عنوان تلفیقی از دانش و هنر،
ابزار کلیدی و اثربخشی برای سیاستگذاری و تصمیمگیری است.
مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان با عنایت
به اهمیت و لزوم برنامهریزی توسعه در استان اصفهان و ارتباط تنگاتنگ آیندهنگاری و آمایش سرزمین ،در
جهت دستیابی به توسعه پایدار ،مطالعات آیندهنگاری استان اصفهان را در اولویت فعالیتها و اقدامات خود قرار
داد .در این سند سعی شده است که تا حد امکان با بهرهگیری از مطالعات و تجارب داخلی و خارجی ،سند
آیندهنگاری توسعه استان اصفهان در افق ( 1404با رویکرد آمایش سرزمین) به صورت مشارکتی در قالب
برگزاری پانل و بحث و تبادل نظر خبرگان و متخصصان استان تهیه گردد .در این سند تالش شده است که
برآیند فعالیتها و اقدامات به گونهای باشد که با شناسایی عوامل کلیدی اثر گذار بر توسعه استان و همچنین
سناریوهای ممکن ،باو رپذیر ،محتمل و مطلوب توسعه ،منجر به در دست داشتن ابزاری در جهت رسیدن به
توسعه پایدار و همچنین تغییر در تفکر استراتژیک برنامهریزان و تصمیمسازان استان شود و پلی میان امروز و
فردای توسعه استان بسازد.
این سند با همت ،همدلی و همکاری دو تیم خبره و تحلیلگر به نتیجه رسیده است که جا دارد از زحمات
بی شائبه آن بزرگواران تشکر و قدردانی به عمل آید چرا که بی تردید بدون تالش و همراهی این عزیزان این
مهم به انجام نمیرسید.
مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان
اسفند 1398
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فصل اول :کلیات

-1-1مقدمه
بهترین راه برای پیشبینی آینده ساختن آن است.
(پیتر دراکر)

امروزه برنامهریزی با هدف ارتقای ظرفیتهای توسعه امری اجتناب ناپذیر در همه کشورهاست .برنامه-
ریزی مبتنی بر اهداف و الزامات آمایش سرزمین در راستای نیل به چشم انداز و دستیابی به توسعه اقتصادی و
اجتماعی در نهایت توسعه پایدار را به ارمغان خواهد آورد .لیکن در این بین سرعت زیاد تغییر و تحوالت در
حوزههای مختلف و وجود عدم قطعیتها و تاثیر آن بر روند برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت توسط
برنامهریزان و بعضا عدم توجه مدیران و برنامهریزان به عوامل اصلی و کلیدی و نیز آیندههای پیش رو ،
چالشهایی را در برنامهریزی توسعه سبب میشود.
بی شک ظهور پیاپی مسائل جدید در هر سطح و موقعیتی ،نا کارآمدی روشهای برنامهریزی مبتنی بر
پیشبینی را برای برنامهریزان آشکار میسازد به گونهای که پیشبینی آینده برای برنامهریزان با تکنیکها و
ابزار موجود امری ساده نیست .بدین سبب است که شیوههای سنتی و کالسیک برنامهریزی با توجه به چالش-
هایی که برنامهریزان در دنیای معاصر با آنها مواجه هستند ،پاسخگو نخواهد بود و لزوم بهرهگیری از شیوههای
نوین و کارآمدی که عدم قطعیتهای محیطی را نیز در روند برنامهریزی و راهبردنویسی توسعه لحاظ نماید،
دیده میشود (زالی .)1396 ،این امر ضرورت شناخت و بکارگیری مبحث آیندهنگاری را در راستای تجسم
آیندههای بالقوه و دستیابی به برنامهریزی استراتژیک توسط برنامهریزان و مدیران مشخص میسازد .استفاده
از این روش با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با آمایش سرزمین – با مشخصههایی از قبیل کالن نگری،
آیندهنگری ،جامعنگری ،مشارکت و  -...دارد با لحاظ کردن عدم قطعیتها و برنامهریزی مبتنی بر سناریوها و
آیندههای محتمل کمک ژرفی به تحقق هر چه بهتر فرآیند برنامهریزی آمایش سرزمین و توسعه پایدار خواهد
نمود.
در این راستا با توجه به اهمیت موضوع و رسالتی که سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان در
امر مدیریت استان دارا میباشد ،تهیه « سند آیندهنگاری توسعه استان اصفهان در افق  1404با رویکرد آمایش
سرزمین» در دستور کار اقدامات این سازمان قرار گرفت .سند حاضر که حاصل همکاری گروه آیندهپژوهی
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان و تعدادی از خبرگان و متخصصین استان میباشد ،تالشی در
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جهت شناسایی عوامل اصلی توسعه استان و سناریوهای باورپذیر در چشم انداز  1404میباشد که طی فصول
آتی به تشریح آن پرداخته خواهد شد.
 -2-1بیان مسئله
تفکر برنامهریزی در طول تاریخ کشورمان ،افت و خیزهای متعددی را تجربه کرده است .از برنامهریزی
تخصیص بودجه برای دورههای کوتاهمدت گرفته تا تدوین برنامههای یک ساله  ،پنج ساله و آمایش سرزمین
برای افق  20ساله .در این میان ،تفکر برنامهریزی نیز از دیدگاه سنتی به برنامهریزی استراتژیک و در نهایت
به تفکر استراتژیک ارتقا پیدا کرده است .در برنامهریزیهای سنتی ،عمدتاً تکیه بر تحلیل دادههای گذشته بوده
و در برنامهریزیهای آینده نیز عمدتاً به ادامه روندها و گرایشات بسنده میشد .اما امروز ،تفکر برنامهریزی
مهمتر از گذشته و حال ،بر مطالعات آیندهپژوهی تکیه میکند .از نظر اندیشمندان این حوزه ،آینده میتواند
کامالً متفاوت از گذشته و حال بوده و لزوماً ادامه روندهای گذشته نباشد (زالی.)1390 ،
در عصر حاضر که با خصیصههای عدم قطعیت ،نوآوری و تغییر شناخته میشود ،برنامهریزان به طور
فزایندهای به دنبال به کارگیری اشکال مختلف رویکردهای آینده محور و برنامهریزی راهبردی در جهت
پاسخگویی به چالشهای ایجاد شده به واسطه تحوالت معاصر ،دستور کار توسعه پایدار و  ...هستند (کراوزیک،
 .1)2006در این راستا تحقق توسعه همه جانبه و پایدار ،مستلزم برنامهریزی اصولی و موثری است که در
بردارنده فرآیند تعاملی میان نیروهای موثر و بهرهبرداران از توسعه ،رویکرد ترکیبی پایین به باال و باال به پایین،
نگرش محلی ،توانمندسازی و جوشش از پایین جامعه هدف ،انتقال دانش ،تجربه و مشارکت موثر جامعه در
فرآیند برنامهریزی توسعه است (ایکاف .2)1395 ،لذا در شرایط فعلی با توجه به تغییرات سریع محیطی و عدم
اطمینان حاصل از آن ،ضرورت برنامهریزی استراتژیک و آیندهپژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی ،بیش
از پیش آشکار میگردد (هوور.3)2009،
تدوین سیاستها و برنامههای راهبردی توسعه بدون تصویر آیندههای محتمل و عدم قطعیتها در چشم
انداز برنامهریزی یکی از ضعفهای نظام برنامهریزی کنونی توسط بسیاری تصمیمسازان و مدیران میباشد.
عمدتاَ اشتغال به زمان حال و تالش برای رفع مشکالت موجود ،مانع از آن میشود که مدیران و تصمیمگیران

1 Krawczyk
2 I.ekaf
3 Hoover
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به آینده بیندیشند .حال آنکه مشکالت کنونی ،مهمترین دلیل برای اندیشیدن درباره آینده است (موسوی،
 .)1397در این راستا آیندهنگاری به عنوان یک ابزار بالقوه توانمند برای سیاستگذاریها و برنامهریزی ها مورد
استفاده قرار میگیرد .آیندهنگاری باید به عنوان یک فرآیند یادگیری در فعالیتهای راهبردی و تصمیم گیری
مدیران در شرایط عدم قطعیت برنامهریزی شود تا آنها را در موقعیتهای آشوبناک توانمند سازد که بتوانند به
موقع در مقابل عوامل تهدیدکننده محیطی از خود واکنش نشان دهند (وچیاتو.1)2012،
رویکردهای آیندهنگاری در عرصه برنامهریزی بر یافتن عوامل کلیدی و پیشرانهای توسعه در فضای
برنامهریزی تاکید میکنند تا از این راه برنامهریز با در اختیار داشتن اهرم کنترل و مدیریت آینده ،به معماری
مطلوب آینده بپردازد (بهشتی و زالی .)1390 ،برنامهریزان نیازمند ابزاری هستند تا بتوانند آینده را در قالب
عناصر قابل پیش بینی و عدم قطعیتها بیان نمایند این ابزار همان سناریوها هستند (رشیدارده و خزایی.)1395 ،
مدیران و تصمیمسازان از سناریو به منظور تسهیل غلبه بر عدم قطعیتها در افق بلندمدت استفاده میکنند
(رافورد.2)2014،
در ایران سابقه آیندهنگاری و برنامهریزی به برنامههای پنجساله کشور برمیگردد و سند چشمانداز توسعه
کشور ،در افق  1404که دو دهه آینده را نشانه گرفته ،اولین سند تفکر استراتژیک و آیندهنگاری است که بر
اساس آن محورهای توسعه کشور در بخشهای مختلف تدوین و با انجام تقسیم کار منطقهای ،هرکدام از
استان های کشور عهدهدار مسئولیتهایی بر اساس قابلیتهای خود جهت تحقق آینده مطلوب کشور گشتهاند)

زالی.)1388 ،
در میان استانهای کشور با توجه به شرایط خاص و استراتژیک استان اصفهان در عرصههای داخلی و
خارجی کشور و پتانسیلهای غنی توسعه در سطح استان شایسته است فرآیند برنامهریزی توسعه در این استان
با نگاه به آینده صورت پذیرد .وجود بزرگترین کارخانجات صنعتی کشور (مانند مجتمع فوالد مبارکه ،ذوب آهن
و  ،)...پاالیشگاه ،معادن ،انرژی هستهای ،جاذبههای تاریخی ،طبیعی و صنایع دستی منحصر بفرد و دارای
ارزش ملی و فراملی ،تنوع زیستی غنی ،وجود پتانسیلهای قوی کارآفرینی ،دانشگاههای معتبر و مادر تخصصی
و مراکز متعدد آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی و چهرههای ماندگار علمی ،هنری ،مذهبی و  ...سبب شده تا
نقش استان اصفهان -که به عنوان یکی از قطبهای جمعیتی و صنعتی کشور محسوب میشود -به عنوان
محور کلیدی در روند اجرای برنامههای توسعه مورد توجه قرار گیرد .از دیگر سو بایستی اذعان داشت استان
1 Vecchiato
2 Raford
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اصفهان علیرغم پتانسیلها وقابلیتهای متعدد بعضا با چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی از
جمله آلودگیهای شدید آب ،هوا و خاک ،کاهش شدید منابع آبی و بحرانی شدن وضعیت سفرههای آب
زیرزمینی ،بهرهبرداری غیراصولی از منابع آب ،نامتوازن بودن توزیع امکانات زیربنایی و اقتصادی در پهنه استان
به ویژه مناطق غربی و شرقی و توسعه نیافتگی و فقر اقتصادی این مناطق ،عدم تکمیل زنجیرههای تولید در
بخش صنعت ،معدن و کشاورزی ،عدم تناسب عرضه منابع انسانی متناسب با نیازهای بازار کار ،جانمایی نادرست
واحدهای صنعتی و خدماتی و  ...روبرو بوده است.
لذا با توجه به قابلیتها ،تنگناها و سطح توسعه یافتگی استان ،توسعه آن چند وجهی بوده و بر پایه تولید
و توسعه علم و فنآوری در فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ) کشاورزی ،گردشگری ،صنعت و خدمات
برتر) و بازرگانی نوین و افزایش سهم استان در تعامالت ملی و فراملی استوار خواهد بود .بنابراین برای حصول
به برنامهریزی جامع و راهبردی جهت تحقق توسعه استان و نیز دستیابی به توسعه پایدار منطقهای در سطح
استان و همچنین تخصیص بهینه و عادالنه منابع و خدمات و ارتقاء همه جانبه رفاه عمومی نیازمند تمرکز بر
شناخت متغیرها و قابلیتهای کلیدی توسعه استان و شناسایی و تدوین سناریوهای مطلوب برای توسعه آینده
استان خواهد بود که این مهم با مد نظر قرار دادن مطالعات و مالحظات آمایش استان میسر میشود .در این
راستا بایستی خاطر نشان کرد که شناسایی پیشرانها و عوامل کلیدی توسعه استان ،طراحی سناریوهای توسعه
فضایی استان و تصویرسازی سناریو از عناصر ضروری و کلیدی در تهیه برنامه آمایش استانها میباشد که در
بخش برنامهریزی و سیاست گذاری شرح خدمات مطالعات برنامه آمایش استان آورده شده است (شرح خدمات
مطالعات برنامه آمایش استان ،دفتر امور آمایش و توسعه منطقهای.)1390،
از این رو با عنایت به پتانسیلها و چالشهای استان و پیوند عمیق موضوع آینده نگاری با اسناد آمایش
و توسعه ،گروه آینده پژوهی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان با همکاری تعدادی از خبرگان و
متخصصین استان در علوم مختلف طی چندین جلسه بحث و تبادل نظر مشارکتی در قالب پنل خبرگان و
بهرهگیری از تلفیق روشهای کمی و کیفی مبتنی بر تحلیل متوازن تاثیر متقابل ،1نرمافزار سناریوویزارد،2
میکمک  3و  ...اقدام به تهیه سند آیندهنگاری توسعه استان در افق  1404با رویکرد آمایش نمود.

)1 Cross Impact Balance analysis (CIB
2 Scenario wizard
3 MicMac
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گزارش پیش رو که به عنوان نخستین تالش و تجربه استان اصفهان در بهرهگیری از رویکرد آیندهنگاری
در تهیه سند توسعه استان میباشد ،با ارائه عوامل کلیدی توسعه و سناریوهای باورپذیر و مطلوب توسعه استان،
ابزاری در جهت دستیابی به توسعه پایدار ،تغییر تفکر استراتژیک و نیز آشنایی و بهرهمندی از دانش آیندهنگاری
در مدیریت توسعه استان برای برنامه ریزان و تصمیم سازان استان میباشد.
 -3-1سواالت پژوهش
❖ متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه استان اصفهان در افق ( 1404با در نظر گرفتن رویکرد و الزامات
آمایش) کدامند؟
❖ تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عوامل موثر بر توسعه استان اصفهان در آینده کدامند؟
❖ عوامل کلیدی اثرگذار بر توسعه استان اصفهان در افق ( 1404با رویکرد آمایش) کدام هستند؟
❖ با تاکید بر عوامل کلیدی اثرگذار بر توسعه استان اصفهان در افق  1404و با تکیه بر رویکرد آینده
نگاری ،سناریوهای ممکن ،باورپذیر و محتمل توسعه استان چگونه ترسیم می شوند؟
❖ سناریوهای سازگار توسعه استان کدامند؟
 -4-1روش تحقیق
پژوهش حاضر در قالب پنل خبرگان و حاصل همکاری تعدادی از خبرگان و متخصصان استان و گروه
آیندهپژوهی (گروه تسهیلگر) و مشتمل بر  17پنل خبرگی بوده است .در مراحل ابتدایی پژوهش ،لیستی از
متغیرهای اثرگذار بر توسعه استان در افق  ،1404منتج از اسناد فرادست و نظرات برخی نخبگان و مدیران
اجرایی استان در قالب نوزده محور در اختیار خبرگان قرار گرفت .در ادامه طی چندین پنل از طریق طوفان
ذهنی و پرسشنامه ،خبرگان به بحث و بررسی متغیرها پرداختند که حاصل این رویکرد مشارکتی استخراج
متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه استان در افق  ( 1404با رویکرد آمایش) بود .پس از شناسایی متغیرهای مذکور،
این متغیرها توسط خبرگان وزندهی و بعد از جمعبندی وارد نرمافزار میکمک شد تا در ادامه عوامل کلیدی
اثرگذار بر توسعه استان شناسایی شوند .در مرحله بعد حالتهای مختلف هر یک از عوامل کلیدی با نظر و
مشورت خبرگان تعریف شد .حالتهای مختلف در قالب یک ماتریس متقابل مربعی توسط خبرگان بر اساس
شدت اثر بین حاالت مختلف وزندهی شد و سپس ماتریس وزندهی شده توسط سناریوویزارد مبتنی بر روش
تحلیل تاثیر متوازن متقابل 1مورد تحلیل قرار گرفت .خروجی نرمافزار مشتمل بر تعداد زیادی سناریو شامل
)1 Cross impact balance analysis(CIB
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سناریوهای ممکن ،باورپذیر ،محتمل و مطلوب بود که پس از دستهبندی این سناریوها با توجه به شاخصهای
ناسازگاری ،سناریوهای سازگار توسعه استان و سناریوهای پنجگانه مربوط به توسعه استان اصفهان تا افق 1404
با رویکرد آمایش مشخص شدند.
 -5-1واژگان کلیدی
آیندهپژوهی1

آینده پژوهی بررسی دیدگاهها و مطالعه نظاممند آیندههای جایگزین به منظور کمک به مردم در انتخاب
و خلق مطلوبترین آینده است .آیندهپژوهان ترکیبهای مختلفی از دانش گذشته ،دانش حال ،تخیل ،امیال و
نیازها را برای دسترسی به این هدف به کار میگیرند ( وندل بِل .2 )1997 ،
آینده نگاری

3

تالشی نظام منـد (سیستماتیک) به منظور نگاه به آینده بلندمدت علم ،فناوری ،اقتصاد و جامعه با هدف
شناسایی حوزههای تحقیقـات راهبردی و فناوریهای عام نوظهوری که ممکن است بیشترین منافع اقتصادی
و اجتماعی را به همراه خواهنـد داشت (بن مارتین.4)1995،
نیروی

پیشران5

نیروهای پیشران عبارتند از آن دسته از نیروهای بنیادین که سبب تغییر یا جنبشی در الگوها و روندهایی
میشوند که به عنوان رویدادهای اصلی قابل رؤیت در دنیا شناسایی میکنیم .فهمیدن ارتباط درونی متقابل
این نیروها بینشی را به ساختار سیستماتیک مسئلهای که در حال بررسی آن هستیم میافزاید (فن در هایدن و
دیگران.6)2002 ،
سناریو7

یک تلقی از آنچه آینده میتواند باشد که دارای سازگاری درونی است ،نه به عنوان یک پیش بینی ،بلکه
به عنوان یک پیامدِ ممکنِ آینده (یکی از آینده های ممکن) (پورتر.)1985،
1 Futures studies
2 Wendell Bell
3 Foresight
4 Ben Martin
5 Driving force
6 Van der Heijden
7 Scenario
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عدم

قطعیت1

عدم قطعیت موقعیتی است که در آن چیزی ناشناخته است یا مسلم و قطعی نیست .هرچه بر شتاب
تغییرات جهانی افزوده شود ،امکان پیش بینی آینده های دراز مدت کاهش مییابد .هر جا آینده قابل پیشبینی
نباشد ،اصطالحا گفته میشود که آینده با عدم قطعیت همراه است .شناسایی عدم قطعیتها یکی از مراحل
اصلی در طراحی سناریوهای آینده است (وحیدی مطلق.)1389،
برنامهریزی راهبردی (استراتژیک)

2

برنامهریزی راهبردی در مورد تحلیل چگونگی تبدیل اهداف یا مقاصد به قدمها و تبدیل آنها به شکل
رسمی و قابل پیادهسازی و  ...پیشبینی و بیان نتایج مورد انتظار هر قدم است (مینتزبرگ.3)1994 ،

1 Uncerainity
2 strategic planning
3 Henry Mintzberg
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فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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 -1-2مقدمه
آیندهنگاری در دنیای امروز با اقبال فراوانی مواجه شده و کشورها ،مناطق و شرکتهای مختلف به طور
منظم ،منسجم و هماهنگ راجع به آینده مطلوب در جهانی که به صورت فزاینده به سمت پیچیدهتر شدن در
حرکت است مبادرت به اندیشه مینمایند .آیندهنگاری فرآیند سازماندهی شده هدفمندی است که باعث گرد
همآمدن بازیگران کلیدی عرصه علم و فناوری برای ترسیم آینده امکان پذیر و راههای رسیدن به چنین آیندهای
میشود .در یک کشور فعالیتهای آیندهنگاری در سطوح مختلف شرکتی ،منطقهای و ملی انجام میشود .بدون
شک انجام آیندهنگاری در هر یک از این موارد تفاوتهای مهمی با دیگری دارد اما برای داشتن آیندهنگاری
موفقیت آمیز در هر یک از این سطوح باید از تجربیات آیندهنگاری در دیگر سطوح استفاده کرد.
این فصل در دو بخش کلی تنظیم شده است ،به این ترتیب که در بخش اول مبانی نظری در حوزه
آیندهپژوهی ،آیندهنگاری و روشهای آیندهنگاری تشریح میشود .در بخش دوم به پیشینه حوزهی آیندهنگاری
پرداخته میشود.
 - 2-2آیندهپژوهی
امروزه شناخت آینده و اقدام به موقع رمز موفقیت در تصمیمگیریهای راهبردی بهشمار میرود ،مطالعه
درباره آینده و تالش برای پیشبینی آینده روندهای موجود و ویژگیهای روندها و پدیدههای نوظهور از مبانی
اصلی برنامهریزی راهبردی در حوزههای مختلف دانش بشری است.

وندل بِل 1معتقد است :آیندهپژوهی بهدنبال مطالعه نظاممند ،کشف ،ابداع ،ارائه ،آزمون و ارزیابی آیندههای
ممکن ،محتمل و مطلوب است .آیندهپژوهی انتخابهای مختلفی را راجع به آینده فراروی افراد و سازمانها
قرار میدهد و در انتخاب و پیریزی مطلوبترین آینده به آنان کمک میکنند(.بل )2003
از دیدگاه جیمز دیتور ، 2یکی از آیندهپژوهان برجسته ،آینده برخاسته از تعامل چهار عنصر زیر است:

1Bell
2Dator
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• روند1ها :تغییرات منظم در دادهها یا پدیدهها در طول زمان را روند مینامند .روندها از گذشــته
شـروع میشـوند و تا آینده ادامه مییابند .ز نظر اسـالتر دسـتکم سه نوع روند وجود دارد .1 :روندهایی
که استمرار حال و گذشته هستند؛  .2روندهای کم و بیش ادواری؛  .3مقولههای نوظهور.

• رویداد2ها :رویدادها همان وقایعی هسـتند که مردم را نسـبت به کفایت و کارایی تفکر پیرامون آینده
به تردید میاندازند .وقایعی که رویدادشـان محتمل به نظر میرسـد .آنچه که قرار اسـت بعداً روی
دهد ،کامالً ناشناخته مینماید.

• تصااویر :3تصـاویر حاصـل برداشـت یا خواسـت افراد و گروههای مختلف در مورد آینده اسـت و به
صـورتهای گوناگون از جمله سـخنرانی ،گفتگو و سـناریوهایی که از طرف بازیگران مختلف تهیه
میشود ،انتشار مییابد.

• اقدامات :4اقدامات براسـاس تصـاویر بازیگران مختلف از آینده شـکل میگیرد .بعضـی از این اقدامات
با هدف تاثیرگذاری بر آینده صـورت میگیرند ،اما بعضـی دیگر صـرفاً این هدف را ندارند .با این حال
تمامی آنها بر آینده اثر میگذارند)اسالتر و همکاران.)2011،
 -1-2-2انواع آینده
آیندهها ،در آیندهپژوهی به سه دسته تقسیم میشوند :آیندههای ممکن ، 5آیندههای قابل قبول(6باورکردنی)

و آیندههای محتمل.7
• آیندههای ممکن :شـامل تمام وضـعیتهای ممکن اسـت که میتواند در آینده محقق شـود .این طیف
از آیندهها مجموعه تصـاویری هسـتند که انسـان برای آیندهاش در نظر دارد و عمدتاً تخیلی و حاصـل
تصویربرداری ذهن بشر است .این آیندهها ،فراتر از دانش و علم بشر امروزی است.

• آیندههای قابل قبول :شـامل مواردی اسـت که براسـاس دانش فعلی بشـر ،امکان ظهور آنها در آینده
وجود دارد و بر خالف آیندههای ممکن که متناقض با اصول و دانش فعلی بشر هستند ،این آیندهها

1 Trend
2
Event
3
Image
4
Action
5
Possible Futures
6
Plausible Futures
7
Probable Futures
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• منطبق بر این اصـول هسـتند .آیندههای قابل قبول یا باورکردنی زیرمجموعهای از آیندههای ممکن
میباشند.

ال تحقق مییابند .این آیندهها زیرمجموعهای
• آیندههای محتمل :به آیندههایی اشـاره دارد که احتما ً
از آیندههای باورکردنی هستند( .زالی)1390،
1

در آیندهنگاری ،برای آینده ترکیبی از آیندههای ممکن ،محتمل و باورکردنی ،به عنوان آینده مطلوب

ترسیم میشود و برای رسیدن به آن آینده ،سناریوهای مختلفی از جمله سناریوهای متناقض ،متناسب ،متفاوت
و متشابه تدوین میشود.
دالیل مختلفی وجود دارد که آینده مطلوب را از طبقهبندی سه دسته آینده ممکن ،باورکردنی و محتمل
جدا میسازد .اول آنکه این نوع آیندهها ،برآمده از قضاوتهای ارزشی هستند و از اینرو بیشتر ذهنگرا هستند
تا آنکه عینگرا باشند .از آنجاییکه افراد متفاوت دارای قضاوتهای ارزشی مختلفی نیز هستند ،لذا آیندههای
مطلوب برای افراد گوناگون متفاوت است .دوم آنکه آیندههای مطلوب از نوع برانگیزاننده هستند ،نه از نوع
شناختی ،حال آنکه سه دسته قبل ،از نوع شناختی محسوب میشوند آیندههای مطلوب یا مرجح پاسخگوی
سوال "تحقق چه چیز را میخواهیم؟" هستند(.علیزاده و همکاران)1387
آیندهپژوهی و آیندهنگاری ،بهدنبال آن است تا از بین آیندههای ممکن ،مطلوبترین آن را معماری کند.
 -3-2آیندهنگاری
بن مارتین از افراد پیشرو در بحث آیندهنگاری مطرح است .اولین تعریفی که تقریباً مورد پذیرش عمومی
قرار گرفت ،متعلق به وی است .وی در سال  1995آیندهنگاری تحقیقات 2را به صورت ذیل تعریف نمود:

آیندهنگاری تحقیقات ،تالش سیستماتیک برای نگاه به آیندهی بلندمدت علم ،تکنولوژی ،اقتصاد و اجتماع
میباشد که با هدف شناسایی تکنولوژیهای عام نوظهور و تقویت حوزههای تحقیقات استراتژیکی است که
ال بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارند.
احتما ً
این تعریف از آیندهنگاری تکنولوژی دارای پنج جنبهی مهم زیر می باشد:

1
Preferable Future
2Research Foresight
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 -1تالش برای نگاه به آینده ،هنگامی فعالیت آیندهنگاری نامیده میشود که تالشی سیستماتیک باشد.
این امر تفاوت میان آیندهنگاری و ساخت سناریوهایی که روزانه برای برنامهریزها استفاده میگردد را نشان
میدهد.

 -2دومین وجه تمایز این فعالیت ،نگاه بلندمدت آن است که بسیار فراتر از افقهای برنامهریزی معمول
میباشد .افق زمانی در آیندهنگاری از  5تا  30است.

 -3سومین جنبهی مورد لحاظ در تعریف آیندهنگاری ،توجه به تعادل فشار میان "کشش تقاضا " با "
علم تکنولوژی" میباشد .بدین ترتیب ،نوآوری تنها محدود به فشار تکنولوژی نمیشود و به نقش نیازهای
برآمده از عوامل اقتصادی اجتماعی در فعالیت آیندهنگاری نیز پرداخته میشود.

 -4تمرکز فعالیت آیندهنگاری بر تکنولوژیهای نوظهور یعنی تمرکز بر تکنولوژیهایی است که وارد
مرحلهی رقابتی نشدهاند و این امر باعث میشود تا دولت ،مشروعیت سرمایهگذاری و ورود به این حوزهها را
بهدست آورد.

 -5توجه به منافع اجتماعی و عدم تمرکز صرف بر ایجاد ثروت ،پنجمین وجه از تعریف فوق است
(مارتین.)19951
بکر)2002( 2آیندهنگاری را این گونه تعریف میکند:
آیندهنگاری فرآیند جمعآوری مشارکتی و نظاممند اطالعات مرتبط با آینده و چشماندازسازی میانمدت
تا بلندمدت برای مطالعه آینده علم ،اقتصاد و جامعه به منظور پشتیبانی از زمان حال و بسیج عوامل و نیروهای
مشترک برای تحقق آنها است .تصمیمگیریهای بِکر ،این تعریف از آیندهنگاری به عنوان شبکهی آیندهنگاری
در تعریف پایهای در برنامهی راستای توسعهی منطقهای وابسته به اتحادیهی اروپا ،که با نام اختصاری
" "FORENشناخته میشود ،مورد استفاده قرار گرفت.

 -3-2اهداف آیندهنگاری
هدف نهایی فعالیتهای آیندهنگاری اطمینان از این است که تحوالت حوزههای علم ،فناوری و جامعه
ال منافع اجتماعی آینده را تضمین میکنند ،به سرعت شناسایی شوند .اگرچه همه فعالیتهای آینده-
که احتما ً
نگاری در این هدف نهایی مشترک هستند ،طبقهبندی آیندهنگاری بر اساس وظایف و تاثیرات میانیتر نیز مفید
است:
1Martin
2Becker
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-1هوش پیشگامانه ،1یعنی فراهم نمودن اطالعات زمینهای و هشدار اولیه درباره تحوالت و پیشرفتهای
اخیر؛
 -2تعیین مسیر و جهت ،یعنی ایجاد دستورالعملهای جامع برای استراتژی شرکت؛
 -3تعیین اولویتها ،یعنی شناسایی خطوط مطلوب تحقیق و توسعه به عنوان ورودی مستقیم به تصمیمات
خاص؛
-4تدوین استراتژی ،یعنی مشارکت در تدوین و اجرای تصمیمات استراتژیک؛
 -5کاتالیزور نوآوری ،یعنی تحریک و پشتیبانی فرآیندهای نوآوری بین شرکای مختلف (بکر) 2002 ،
 -2-3-2رویکردهای آیندهنگاری
معموال در مطالعات آیندهپژوهی و آیندهنگاری ،تمایز اساسی بین رویکردهایهای اکتشافی 2و رویکردهای
هنجاری  3قایل میشوند.
روش های اکتشافی ،روشهای "رو به بیرون "4هستند .این روش ها با "زمان حال" به عنوان نقطهی
آغاز ،شروع میشوند و به سمت آینده به پیش میروند ،مسیر پیشروی {به آینده { یا مبتنی بر

برونیابی5

روندهای گذشته و یا نیروهای پویایی علی 6است ،یا در غیر این صورت به وسیلهی پرسیدن سواالت " چه
میشود اگر؟ " در مورد رویدادها یا پیشرفتهای ممکنی که احتماال خارج از روندهای مشابه قرار دارند ،مسیر
پیشروی تعیین میشود .تحلیل روند ،تحلیل اثرات و تحلیل اثرات متقابل ،روش رایج دلفی و برخی کاربردهای
مدلسازی ،در میان ابزارهایی قرار دارند که در این حالت مورد استفاده قرار میگیرند .اکثر مطالعات پیشبینی،
تا حدودی زیادی اکتشافی هستند ،با این وجود هنگامی که این مطالعات به پیشبینیهای آگاهی دهندهای
منجر میشوند ،ممکن است تالشهایی جهت تعیین نقاط تحول یا اقدامات سیاستی انجام پذیرد ،که میتوانند
به ایجاد آیندهی مطلوبتر منتهی گردند.

1Anticipatory intelligence
2 Explorative
3 Normative
4 Outward Bound
5 Extrapolating
6 Causal Dynamics
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روشهای هنجاری ،متقابال "روبه درون " 1هستند .این روشها با یک دید اولیه در مورد یک آیندهی ممکن
(اغلب یک آیندهی مطلوب) یا مجموعهای از آیندههای ممکن که ناشـی از عالقهی خاصـی هسـتند ،شـروع
میشـوند .سـپس در این روشها از آیندهی مطلوب به عقب برگشـته میشـود ،تا بررسـی شـود که" آیا این
آیندههای ممکن از زمان حال ناشـی میشـوند یا نه؟ " و "چگونه ممکن اسـت که این آیندهها محقق شـوند؟ "

یا "از آنها اجتناب شــود؟" که البته با توجه به فناوریها ،منابع و محدودیتهای موجود و معین انجام
میگیرد .ابزارهایی که در این حالت اســتفاده میشــوند شــامل فنون متفاوتی اســت که در برنامهریزی و
ـناس ی ،برخی کاربردهای مدلسـازی
فعالیتهای مشـابه توسـعه یافتهاند .از قبیل درخت ارتباط ،تحلیل ریختش ـ
و برخی کاربردهای کمتر رایج دلفی ،مثل دلفی اهداف .پیشــرفت نســبتا جدیدی که رخ داده اســتفاده
از"ســناریوهای موفقیت" و"کارگاههای آموزشــی ســناریوهای آرمانی " اســت که شــرکتکنندگان تالش
میکنند یک بینش مشـترک در مورد آیندهای که هم مطلوب و هم قابل قبول است ،کسب نمایند ،و راههایی
را شناسایی کنند که ممکن است از طریق آنها آیندهی مورد نظر محقق شود.

شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد چه موقع هر یک از این رویکردها ارزشمندتر است و درعمل نیز
اغلب مشاهده میشود که آیندهنگاری ترکیبی از این دو رویکرد را در بر میگیرد .ممکن است چنین به نظر
برسد که ،هنگامی که یک هدف کامال مشترک وجود دارد و آینده نگاری میتواند به ساخت یک چشمانداز
ضمنی از آینده کمک نماید ،رویکردهای هنجاریتر اثر بخشتر باشند .به عنوان مثال ،هدف منطقهای بلندمدت
مشترک برای توسعهی اقتصادی متعادل و سریعتر در یک منطقه ،و یا در جایی که بحث موضوعات علمی و
فناورانه مطرح است ،ممکن است که هدف ،دستیابی به تواناییهایی مطمئن و متمرکز بر چندین نوآوری  ،تولید
و مصرف فناوری خاص باشد .در چنین مواردی ،رویکردهای هنجاری میتوانند ورودیهایی بسیار مناسب برای
اولویتگذاری و دیگر مراحل تصمیمگیری باشند ( و به تهیهی رهنگاشتها و شاخصهایی کمک کنند که
میتوانند به منظور پایش میزان پیشرفت به سوی آیندهی مطلوب مورد استفاده قرار گیرند ).در مواردی دیگر،
ممکن است رویکردهای هنجاری به اندازهی کافی واقعی به نظر نرسند و حداقل در مراحل اولیهی فرآیند
آیندهنگاری ،با کمبود اجماع و اتفاق نظر در خصوص اهداف مشترک مواجه شوند .بنابراین انتظار میرود که
روشهای اکتشافی بتوانند استیال یابند.

1 Inward Bound
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 -3-3-2تمایز بین روشهای کمی و روشهای کیفی
روشهای کمی به شــدت متکی بر نمایش عدد و رقم پیشــرفتها هســتند .این روشها مزیت ها قابل
مالحظه ای دارند (مانند توانایی بررســـی نرخها و مقیاسهای تغییر( .همچنین این روشها معایب قابل
توجهی نیز دارند( مانند درک محدود و اندک نسـبت به بسـیاری از متغیرهای اجتماعی و سـیاسـی ،خطرات
ناشـی از دقت نادرسـت ،مشـکالت ارتباطی با مخاطبانی که کمتر اهل عدد و رقم هسـتند و غیره( .اغلب،
روشهای کمی به طور ضــمنی یا صــریح ،مدلهای ســادهای از این دســت را بهکار میگیرند ).مدلهای
پیچیدهتر ،متغیرهای مختلف را به همدیگر مرتبط میسـازند ،به طوری که تاثیرات متقابل آنها را بتوان دنبال
نمود .برخی رویکردهای کمی روشهایی را در بر میگیرد که بهوســیلهی آنها متخصــصــان ارزشهایی
عددی را به پیشـرفتها و توسـعههای آتی اختصـاص داده ،یا چنین ارزشهایی را بر اسـاس اعدادی که افراد
به گفتهها یا پیشبینیها میدهند ،ایجاد مینمایند(همچنان که در روش دلفی این چنین است).
روش های کیفی اغلب در جایی به کار گرفته میشوند که دست یافتن به روندها یا پیشرفتهای کلیدی از
طریق شاخصهای ساده مشکل است ،یا در جایی که دادههای مورد نیاز در دسترس نیستند .به عالوه ،انواع
مختلف تفکر خالق بهوسیلهی این رویکردهای کیفی تشویق میشوند مانند طوفان فکری ،1نوشتههای آرمان
شهری و داستانهای علمی -تخیلی .بواسطهی پیشرفت فناوری اطالعات و ارایهی ابزارهایی برای نگاشت
ذهن و تحلیل گفتگوها .روشهایی که به صورت نظاممند با دادههای کیفی کار میکنند ،به طور گستردهتر در
دسترس قرار میگیرند و میتوانند ابزارهایی مفید جهت تسهیل جلسات بحث و گفتگو و کارگاهها باشند.
ترکیب صحیح روشها ،بستگی به دستیابی به تخصصهای مرتبط و ماهیت مسألهی تحقیق دارد .این
روشها رویکردهایی متفاوت در مورد بهکار بردن اطالعات ارایه میکنند و میتوانند به روشهای خاص خود
به شکلگیری بینشهای قوی کمک نمایند .یک تمایل به شدت ریشهدار برای دادن وزن بیشتر به اطالعات
آماری (دادههای کمی که واقعا شایستهی اطالق واژهی "آماری" نیستند )،وجود دارد .چنین دادههایی میتوانند
در ارایهی یک دید گسترده ،نشان دادن وقوع پدیدهها ،نمایندگی افکار و عقاید و مطالعات موردی و مواردی از
این قبیل گمراه کننده باشند .اما به ندرت قادرند پویایی یک پدیده را با هر عمقی بررسی کنند و به مفاهیم و
شاخصهایی محدود هستند ،که معموال برای ایجاد یک تسلط نسبی در خصوص موضوعات مورد بحث،

1 Brain Storming

27

سند آینده نگاری توسعه استان اصفهان در افق ...1404

منحصر و قابل اطمینان هستند .در عمل در آیندهنگاری امکان ندارد که چیرگی کامل با روشهای کمی و
نتایج آنها باشد .کاری که باید انجام پذیرد این است که نقش مناسبی برای چنین روشهایی ایجاد شود.
موضوع اساسی و نامعلوم این است که چقدر میتوان متکی بر دانش و دادههای منتج از ارتباطات و
فرآیندهای مختلفی بود که تا کنون مستند شده و تحت بررسیهای دقیق و موشکافانه بودهاند ،در مقابل این
که به استخراج و استنباط عقاید و حدس و گمانهای افراد خبره در مورد چگونگی وضعیت امور در زمان حال
و آینده پرداخته شود.
ماهیت موضوعات مطرح در آیندهنگاری به گونهای است که تقریبا همواره مستلزم ترکیبی از این دو
است .قضاوتهای افراد متخصص باید در جایی بهکار گرفته شود که ما با تغییرات سریع ،شکافهای کیفی و
نوآوری های فناورانه و اجتماعی مواجه هستیم .سواالتی که اینجا مطرح می شود بیشتر سواالتی راجع به
چگونگی استفاده از چنین عقاید و نظراتی است نه سواالتی در رابطه با استفاده یا عدم استفاده از آنها.

هر رویکردی مدافعان و طرفداران خود را داراست .علی رغم این واقعیت که هم پوشانی قابل مالحظه
ای بین رویکردها وجود دارد ،اما طرفداران یک رویکرد ممکن است از رویکرد دیگر غافل شوند.

 -4-3-2روشهای آیندهنگاری
آیندهپژوهان فنونی را از سایر حوزهها به عاریت میگیرند .این فنون ،ویژگی متمایز آیندهپژوهی نیستند.
چیزی که ارتباط این فنون را با حوزهی آیندهپژوهی تعیین میکند ،محتوای واقعی و هدف از استفاده از فنون
است (به عنوان مثال آیندههای ممکن ،محتمل و مطلوب( نه صرفا مشخصههای روش شناختی آنها(.وندل
بل )1997
طیف وسیعی از روشها موجود است .برخی از آنها مشخصا برای آیندهپژوهی طراحی شدهاند ،در حالی
که مابقی از مدیریت و برنامهریزی اقتباس میشوند .برخی از این روش ها ممکن است بهطور مشخص ربطی
به آینده نداشته باشند ،اما بدین منظور استفاده میشوند که مبنا و اساس آیندهنگاری را به وجود آورند .کشف
آیندههای ممکن ،محتمل و مطلوب مبتنی بر مفروضاتی در خصوص آینده است و چگونگی ارتباط یافتن ما با
آن آینده ،که این امر به نوبهی خود انتخاب روشها را تحت تاثیر قرار میدهد.

آیندهنگاری یک ابزار سیاستی است که به هدایت رویدادهایی معطوف به آیندههای مطلوب (به جای آینده
های ممکن و محتمل) کمک میکند .این امر بدین معنا نیست که چنین روشهایی در تدارک یک زمینه و
بافتار برای آیندهنگاری مفید نیستند ،بلکه تاکید بر نحوهی تحت تاثیر قرار دادن مسیر رویدادها و نه فقط بر
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پیشگویی آنهاست .این مشخصه در برخی مواقع به منظور متمایز ساختن آیندهنگاری از آیندهپژوهی بهکار
میرود .در حالی که بر ضرورت بهکارگیری روشهای رسمی برای هدایت یک پروژهی آینده نگاری تاکید
نمیشود ،اما با این وجود این روشها نوعا در چنین پروژههایی و اغلب به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار
میگیرند .بنابراین دانستن و فهم تمامی روشهای رسمی موجود ،ارزشمند است.

انتخاب روشها مبتنی بر چندین عامل است که قابل مالحظهترین آنها عبارتند از منابع مالی و زمانی
موجود و اهداف پروژه .متاسفانه برای یک تازه کار و مبتدی ،هیچ دستورالعمل سادهای جهت انتخاب و ترکیب
روشها وجود ندارد .این امر بدین خاطر است که بسیاری از روش ها در یک پروژهی آیندهنگاری ،میتوانند به
طور بسیار متنوع و به منظور انجام گسترهای از وظایف و کارکردها مورد استفاده قرار بگیرند .عالوه بر این،
وجود بافتهای بسیار گوناگون ،که ممکن است در آینده در آنها آیندهنگاری انجام شود ،هر تالشی را به منظور
تهیهی یک راهنمای عمومی در این خصوص پیچیده میسازد .امید میرود که با تشریح روشهای عمده و
اصلی ،خواننده قادر شود مناسبترین رویکرد روش شناختی برای شرایط خود را تشخیص دهد.

 -5-3-2انتخاب روشهای آیندهنگاری
به استثنای برخی از پروژههای آیندهنگاری که به سرعت توسط پنلها هدایت شدهاند ،یا برنامههایی که
تاکید بسیاری بر تعامالت رودر رو در مقیاس وسیع و رویکردهای پایین به باال داشتهاند ،روشهای رسمی در
شرف تبدیل شدن به روشهایی کامال برجسته در آیندهنگاری هستند .به طور کلی ،روشهای رسمی نسبت
به دیگر روشها دارای مزایایی ارزشمند هستند ،که عبارتند از:

• فرآیند آیندهنگاری را نظاممندتر میکنند،
• شفافیت ورودیها ،فرآیندها و خروجیها را افزایش میدهند،
• تشکیل"میزگردهای ترکیبی" به منظور تعامل و ارتباط بازیگران گوناگون نظام،
• کمک به ترسیم آیندههای ممکن یا مطلوب،
بنابراین سوال اصلی این نیست که "آیا از روشهای رسمی استفاده شود؟" یا "کدامیک از آنها را باید
بهکار گرفت؟" و یا "چگونه از آنها باید استفاده کرد؟"
جهت گزینش روشی از میان روشهای رسمی ،چندین معیار ممکن وجود دارد که می توان از آنها استفاده
نمود .برخی از این معیارها عبارتند از:
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• منابع( بهخصـوص زمان ومنابع مالی) از مهمترین معیارها در انتخاب روشهای رسـمی هسـتند .به
عنوان مثال پیمایشهایی با مقیاس وسیع ،میتوانند پر هزینه و وقتگیر باشند.

• وســعت و میزان مطلوب مشــارکت متخصــصــان و ذینفعان در پروژهی آیندهنگاری .برخی روشها
(مانند دلفی) برای مشـارکت دادن تعداد زیادی از متخصـصـان مناسـب اند ،اگرچه این مشـارکت تقریبا
موقت و زودگذر اسـت .در مقابل ،پنلهای خبرگان به مباحثات عمیق بین متخصـصـان میانجامد ،اما
در این روش ،تعداد افراد مشــارکت کننده در مقایســه با روشــی همچون دلفی بســیار اندک اســت.
بنابراین ترکیبی از روشها ترجیح داده میشود.

• مناسـب بودن روش جهت ترکیب آن با روشهای دیگر ،به طوری که روشها همدیگر را پشـتیبانی
و نتایج را تکمیل نمایند .روشهای رسـمی ،نه همیشـه ،بلکه به ندرت ،به تنهایی مورد اسـتفاده قرار
میگیرند .این روشها ترجیحا و به طرق مختلف با روشهای دیگر ترکیب میشـوند .متاسـفانه برای
یک مبتدی در حوزهی آیندهنگاری ،هیچ دستورالعمل آسانی در این رابطه وجود ندارد ،بهدلیل این که:
 .1موضوعات و مخاطبان مختلف ،نیازمند رویکردهای متفاوت هستند.

 .2روشهای رسمی تقریبا موارد استفاده متنوعی دارند ،که این امر مانع از دستهبندی آسان این روشها بر
اساس نقش آنها در فرآیند آیندهنگاری میشود.

• خروجیهای مورد انتظار از آیندهنگاری ،که ممکن اسـت کم و بیش فرآیندگرا یا نتیجهگرا باشـند .به
عنوان مثال در جهتگیری فرآیندگرا بر روشهایی تمرکز میگردد که موجب گفتگو و تعامل میان
گروههای مختلف میشـود .در مقابل ،در جهتگیری نتیجهگرا تضـمین خواهد شـد که روشهای مورد
استفاده" ،نتایجی سخت "1از قبیل فناوریهای کلیدی به وجود میآورند.

• نیاز روشهای مختلف به دادههای کمی/کیفی نیز عامل تعیینکنندهی مهمی اسـت ،به ویژه موقعی
که دادهها به سهولت بهدست نمیآیند.

• صــالحیت روش شــناختی ،2اغلب یک عامل کلیدی اســت .با توجه به این که دســت اندرکاران
آیندهنگاری معموال به ابزارهایی خاص عالقهمندند ،تجربهی اندکی در مورد ســایر رویکردها دارند.
این امر بهویژه در مورد مشــاوران مصــداق دارد ،افرادی که اغلب وســوســهی این را دارند که راه
حلهای روششناختی یکسان را به طیف وسیعی از مشتریان ارایه نمایند.

1 Hard Results
2 Methodological Competence
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 -6-3-2معرفی برخی روشهای آیندهنگاری
در ادامه به معرفی مختصر روش های آیندهنگاری پرداخته شده است.
طوفان

فکری1

روشی است که در یک گروه به منظور پشتیبانی از حل خالقانهی مساله ،تولید ایدههای جدید و پذیرش
عمیقتر و عمومیتر راهحل های ارایه شده مورد استفاده قرار میگیرد .در این روش در ابتدا ایدهها به صورت
آزادانه و به دور از نقد ارایه میشود.

تحلیل اثرات

متقابل2

روش اثرات متقابل توجه را به زنجیرهایی از علیتها جلب میکند X ،بر  Yاثر میگذارد و  Yبر  Zاثر
میگذارد .بدین ترتیب ماتریسی از احتماالت شرطی شکل میگیرد .این ماتریس میتواند موضوع تحلیل ریاضی
(از طریق برنامههای نرم افزاری ویژه) واقع شود تا احتمالهای وقوع به هر یک از سناریوهای ممکن منتج از
ترکیب رویدادها ،اختصاص یابد.
روش

دلفی3

روش دلفی شامل یک پیمایش دو یا چند دوری است که در هر دوره (غیر از دور اول) ،نتایج دورهی قبلی
(به صورت آماری و ناشناس) در دسترس مشارکتکنندگان قرار میگیرد به طوری که آنها بتوانند در صورت
تمایل ارزیابیهای اولیه خود را تعدیل کنند یا به نظرات قبلی خود مطالبی اضافه نمایند.
پویش

محیطی4

روشی به منظور کمک به شناسایی پیشرفتهای مهم در محیط سازمانها مورد استفاده قرار میگیرند.

روشهای مبتنی بر نظر

خبرگان5

روشهایی هستند که درصدد بر میآیند تا عقاید افراد آگاه و مدارکی که دال بر قضاوت خبرگان است را
گردآوری نمایند.

روشهای

اکتشافی6

این روش ها با زمان حال به عنوان نقطه آغاز ،شروع می شوند و به سمت آینده به پیش میروند .مسیر
پیشروی یا مبتنی بر برونیابی روندهای گذشته و یا نیروهای پویایی علی است یا در غیر این صورت به وسیله
1 Brainstorming
2 Cross Impact Analysis
3 Delphi
4 Environmental Scanning
5 Expert-based Methods
6 Explorative Methods
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پرسیدن سواالت "چه می شود اگر؟" در مورد رویدادها یا پیشرفت های ممکنی که احتماال خارج از روندهای
مشابه قرار دارند ،مسیر پیشروی تعیین میشود.

روشهای

هنجاری1

این روشها با یک دید اولیه در مورد آینده ممکن (اغلب یک آینده مطلوب) یا مجموعه ای از آیندههای
ممکن که ناشی از عالقهی خاصی هستند ،شروع میشوند .سپس در این روشها از آیندهی مطلوب به عقب
برگشته تا بررسی شود که آیا این آیندههای ممکن از زمان حال ناشی میگردند یا نه و چگونه این آیندهها
ممکن است محقق شوند یا از آنها اجتناب شود.

پنل

پنل خبرگان و ذینفعان همان مفهوم متعارف "دستهای از افراد که دور میز مینشینند است" و منعکس
کنندهی تجارب اروپا و آمریکای شمالی است که چنین پنلهایی در آنجا نوعا از افراد خبرهی فکری میانسال
و از طبقه متوسطی تشکیل یافتهاند که در حوزه ی معینی به عنوان "خبره" در نظر گرفته میشدند .این پنلها
معموال شامل  12تا  15تن از افراد میشوند.
سناریوها2

سناریوها دربردارنده چشماندازهایی از حالتهای دنیای آینده و مسیرهای پیشرفت هستند که بهصورتی
نظاممند و در قالب متن ،چارتها و غیره سازمان یافتهاند.

مدل

شبیهسازی3

مدلهای شبیهسازی رایانهای ابزاری رایج در پیشبینی میباشند و اجازه میدهند که یک نظام بر
حسب اجزاء و روابط کلیدیاش نمایش داده شود.

تحلیل SWOT

یک ابزار تحلیلی است که به منظور دستهبندی عوامل مهم داخلی و خارجی اثرگذار بر راهبردهای
سازمان یا کشور (یا در مورد آیندهنگاری ،عوامل اثرگذار بر آیندههای ممکن ( استفاده میشود .فهرستی از نقاط
قوت و ضعف سازمان را که به وسیلهی تحلیل منابع و تحلیل توانمندیهای سازمان مشخص شده ،به همراه
فهرست تهدیدها و فرصتها که با توجه به تحلیل محیط سازمان شناسایی شدهاند ،فراهم میکند.

1 Normative Methods
2 Scenarios
3 Simulation Models
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برونیابی

روند1

یک روند به دادههای تاریخی از قبیل رشد جمعیت ،توسعه اقتصادی ،ویژگیهای اجتماعی و غیره
اشاره میکند .برونیابی بدین معنی است که این دادهها به آینده تعمیم یابند .این امر ممکن است بهطور کلی
انجام شود یا بهطور دستی و با تطابق یک منحنی یا یک خط مستقیم با مجموعهای از نقاط که نشانگر دادهها
میباشند انجام پذیرد و یا به گونهای که در تحلیلهای امروزی بیشتر معمول است بهوسیلهی معادله سازیهای
ریاضی و آماری انجام گیرد.
 -7-3-2چارچوب آیندهنگاری
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی متعددی در سراسر جهان ،مانند موسسهی پیری جمعیتِ دانشگاه
آکسفورد ،2رند ،3بروکینز 4و ...به تحقیقات مربوط به آینده ،مشغول هستند .در این بین دانشگاههای استرالیایی
به ویژه با توجه به استفادههای عملیاتی از این نوع تحقیقات ،اهمیت ویژهای یافتهاند .یکی از آن دانشگاهها،
دانشگاه صنعتی سوینبِرن 5است که از سال  1999تحقیقاتی را با مشارکت جوزف ُورُس 6آغاز کرد .وُرُس با
استفاده از تجربیاتی که بدست آورده بود ،در سال  ،2003مقالهای با عنوان(چارچوب فرایند عمومی
آیندهنگاری) 7در مجلهی آینده نگاری به چاپ رساند.
گروه مطالعاتِ آیندهنگاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان ،با توجه به مزایایِ چارچوب
GFPیا فرآیند عمومی آیندهنگاری ،از این چارچوب ،در تحقیق حاضر استفاده خواهد کرد .در مطالعات آینده-
نگاری از روشهای مختلفی( مانند :دلفی ،پنل ،تحلیل محیطی ،تحلیل علّی الیهای ،سیستم داینامیک و)...
برای گردآوری ،تحلیل و نتیجهگیری تحقیقات استفاده میشود .مزیت اصلی  GFPاین است که روشهای
پراکنده در مطالعات آیندهنگاری را در یک چارچوب واحد قرار میدهد[ .]19بنابراین روشها و تکنیکهای
مختلفی که در تحقیقات این رشته استفاده میشوند در ترتیب و توالی منطقی قرار میگیرند و تقدّم و تآخّر
استفاده از هر کدام از این روشها نسبت به دیگری مشخص میشود .از مزیت دیگر  ،GFPارتباطی است که

1 Trend Extrapolation
2 The Oxford Institute of Population Ageing
3 Rand
4 Brookings
5 Swinburne University of Technology
6 Joseph Voros
)7 Generic Foresight Process Framework (GFP
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بین خروجیِ تحقیقاتِ آیندهنگاری با استراتژی برقرار میکند .استراتژی ،مفهومی قدیمی است که متفکران و
محققانی مانند نیکولو ماکیاوِللی 1و کارل فون کالوزویتس 2تا ایگور اَنساف 3از آن استفاده کردهاند .در مقابل
آیندهنگاری واژهای جدیدتر است GFP .نسبت و رابطهی بین استراتژی و آیندهنگاری را در چارچوب خود
ب اولویت مفاهیم کمک میکند تا مدیریت
مشخص کرده و استراتژی را بعد از آیندهنگاری قرار میدهد .این ترتی ِ
و برنامهریزی استراتژیکی بعد از روشهای آیندهنگاری استفاده شودُ .ورُس ( ، )2003پس از مطالعهی پیشینهی
تحقیق ،نتیجهگیری میکند که استراتژی به سه قسمت کلی تقسیم میشود :تفکر استراتژیکی ،4ایجاد و
توسعهی استراتژی 5و برنامهریزی استراتژیکی.]20[ 6

شکل  2چهارچوب فرآیند عمومی آیندهنگاری

شکل شمارهی ( ،)2چارچوب  GFPرا نشان میدهد .در ادامه اجزای  GFPبر اساس وُرُس ( )2003به
طور مختصر تشریح میشوند .این چارچوب از چهار جز اصلی تشکیل شده است.

1 Niccolò Machiavelli
2 Carl von Clausewitz
3 Igor Ansoff
4 Strategic Thinking
5 Strategy Development
6 Strategic Planning
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•

ورودیها1

•

آیندهنگاری2

•

خروجیها3

•

استراتژی4

الف) ورودیها
اولین جزء ،ورودی است .در این بخش دادهها گردآوری میشوند .روشها و تکنیکهای زیادی مانند
دلفی ،پنل خبرگان ،5پویش محیطی 6و ...برای گردآوری دادهها استفاده میشود .دادهها هم میتوانند کیفی و
هم میتوانند کمی باشند.
ب) آیندهنگاری
دومین جزء ،آیندهنگاری است .این بخش ،سه مرحله دارد که توالی منطقی دارند:
• مرحلهی اول:

تحلیل7

• مرحلهی دوم:

تفسیر8

• مرحله سوم:

پیشنگری9

مرحله اول :تحلیل

در این مرحله مقدمات استفاده از روشهای عمیقتر تحقیقات آیندهنگاری فراهم میشود .هدف از اجرای
این مرحله ،جمعبندی و خالصهسازیِ دادههای پراکنده و فراوانی است که در بخشِ ورودی گردآوری شده.
روشهای قابل استفاده در این مرحله ،تحلیل روند ،ماتریسهای اثر متقابل 10و دیگر روشهای تحلیلی است.

1 Inputs
2 Foresight
3 Outputs
4 Strategy
5 Expert Panel
6 Environmental Scanning
7 Analysis
8 Interpretation
9 Prospection
10 Cross- Impact Metrics
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مرحله دوم :تفسیر

در این مرحله ،تحلیلهای عمیقتری انجام میشود تا بصیرتها و ساختارهای عمیقتری که در دادهها
وجود دارد درک شوند .در این مرحله روشهایی مانند سیستم داینامیک 1و تحلیل علّی الیهای 2قابل استفاده
است.
مرحلهی سوم :پیشنگری

مرحلهی سوم  Prospectionنامیده شده است که از ترکیب  ،Proبه معنای« پیش» و « جلو» و spect

به معنای« نگاه» و « توجه» و پسوند  –tionکه شکل اسمی « عمل» یا « فعل» است تشکیل شده است.
بنابراین از واژهی پیش نگری برای مابه ازای آن در فارسی استفاده شده است .در این مرحله ،مجموعهای از
آیندههایی که ممکن است رخ دهند ،مشخص میشود .سناریوهای مختلف که نشاندهندهی آیندههای ممکن
هستند ،در این مرحله ساخته میشوند.
پ) خروجیها
در این بخش ،خروجیها به دو نوع تقسیم میشوند :ملموس و ناملموس .خروجیِ ناملموس دانش و
تجربهای است که در زمینهی 3اجرای تحقیق ایجاد میشود .خروجی ملموس ،گزارشی است که از نتایج بدست
آمده از بخشِ « آیندهنگاری» منتشر میشود.
ت) استراتژی
محققی که بر اساس چارچوب فرآیند عمومی آیندهنگاری ،تحقیق میکند ،در بخشهای  1تا ،3به تقویت
تفکر استراتژیکی خود میپردازد و امکان ایجاد ،توسعه و انتخاب استراتژیها را فراهم میکند .در بخش  ،4او
به پیادهسازی و اجرای استراتژیهای مذکور اقدام میکند.
 -4-2پیشینه ی تحقیق
آیندهنگاری واژه نوپدیدی است که به انتخاب مترجمان برگردان واژه
واژه به قرن شانزدهم و سال  1591باز میگردد و درست  60سال پس از زایش واژهی

میباشد .ظهور این
(پیش

بینی) .اما میان ظهور یک واژه و استفاده از آن واژه در یک حوزهی علمی ،فاصله و تفاوت بسیاری است .واژهها
1 System Dynamic
)2 Causal Layered Analysis( CLA
3 Context
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اگرچه در دنیای کاربرد عامیانه مملو از مفاهیم پنهاناند و به هیچ روی دو واژهی عینا همانندی وجود ندارد و
هر واژهای از جهت مفهومی ،یکتا و خاص است ،اما به هنگام استفاده در یک حوزهی علمی ،این تفاوت ها از
سایر واژههای تقریبا هم معنا و تقریبا مترادف جدا میشود و تفاوتها آشکار میگردد .آشکارسازی این تفاوت،
ضرورتی انکارناپذیر و اجتناب ناپذیر دارد ،چرا که باید ویژگیهای واژهی نوظهور آشکار گردد .از این روست که
تفاوت زمانی میان کاربرد عامیانه و علمی واژهی آیندهنگاری چهار قرن میشود .تا قرن نوزدهم از واژهی
به عنوان موضوع خطابه ها استفاده میشد ،اما در قرن نوزدهم و در سال  1816ساموئل کولریج
( )1834-1772از این واژه به عنوان نام کتاب خود استفاده کرد .این کتاب در مورد ادراک مهارتهای سیاسی
نگاشته شده بود و بارها و بارها تجدید چاپ شد .به این ترتیب حوزهی سیاسی ،اولین شاخهی علمی بود که
واژهی

مورد استفاده قرار گرفت .اما زمانی کوتاه طول کشید تا از این واژه در سایر حوزههای دانشی

بهره گرفته شود.
از نیمهی دوم دههی  1970به مرور معنای آینده نگاری ازحوزه ی مهارت سیاسی به حوزهی مدیریت و
برنامهریزی استراتژیک انتقال یافت.
در سال  1984با انتشار کتاب تاثیرگذار (آیندهنگاری در علم ،انتخاب برندگان) 1توسط ایروین و مارتین
واژهی آیندهنگاری وارد حوزهی سیاستگذاری علم و فناوری شد.
این دو پژوهشگر  5سال بعد کتاب (آیندهنگاری تحقیقات) 2را منتشر کردند ،تا کاربرد این واژهی نه چندان
جوان را به صورت امروزی اش و با مفاهیم امروزیاش تثبیت نمایند.

تا اینکه در سال  1995کتاب پرفروش (اصل آیندهنگاری ،بازیابی فرهنگی در قرن  3)21توسط ریچارد
اسالتر آیندهنگاری را فعالیتی عام و نه تنها منحصر به حوزه فناوری معرفی کرد.

1 Foresight in science: picking the winners
2 Research foresight
3 Foresight and understanding; an enquiry into the aims of science
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بحران نفتی در دهه 1970پایانی بود بر پیشبینی به عنوان یک حوزه دانشی و ظهور آیندهنگاری به
عنوان حوزهای جایگزین.
فعالیتهای آیندهپژوهی در ایران از دههی  1330و توسط سازمان مدیریت آن زمان آغاز گردید .اما
هیچگاه به عنوان فعالیتی جدی یا مورد نیاز در دستورکار سازمانها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی قرار
نگرفت .اما ،آیندهنگاری با فهم امروزین از آن ،از قدمت کوتاهتری برخوردار است و در نهایت میتوان
تاریخچهی آن را به سال  1381برد .در آن سال مطالعاتی در دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری
در مورد آیندهنگاری انجام گرفت .در همان زمان مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن با تمرکز صرف بر
آیندهنگاری و نه آیندهپژوهی ،مطالعاتی را آغاز کرد .واژهی آیندهنگاری یادگار آن مطالعات در دو مرکز فوق
الذکر است.

 -1-4-2تجربیات سایر کشورها
در بخش ذیل به بررسی تعدادی از تحقیقات در زمینه آیندهنگاری در سایر کشورها بر مبنای اهداف،
تکنیکهای مورد استفاده و دستاوردهای آنان پرداخته شده است.
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()2017

دیوید سرپانگ

()2015

همکاران

کالف و

()2014

فورستر

صنعت  ICTچین

برنامهریزی پژوهشی

مدیریت نوآوری :مرور و

آیندهنگاری استراتژیک برای

است.

مدیریت نوآوری میپردازد.

به مفهوم روش شناسی رویکرد

برنامههای صنعتی کارآمد.

رقابتی .ابزاری برای ساخت

منظور تجزیه و تحلیل مسیر

در این مقاله ،از یک مطالعه دلفی به

توسط صرفه جویی در منابع و انرژی است.

ارائه یک مدل توصیفی و بهبود نوآوری در مدیریت

و بهبود برنامههای صنعتی میشود.

نتایج نشان میدهد که آیندهنگاری کسب و کار موجب پیشبرد

عملگرا در مورد فنآوریهای آینده

شد.
بررسی دلفی با متخصصان و محققان

به منظور پشتیبانی از فنآوری احساس میشود.

بیان شده است که ضرورت گسترش زیرساختهای شبکهIP

پیشنهادات در مورد چگونگی صنعت اطالعات چین این گونه

همچنین نقشههای مربوطه برای اجرا فرموله شده است.

توسعه فن آوری در انرژی و بخش سوخت در لهستان و

به عنوان یک نتیجه از فعالیتهای آیندهنگاری ،سناریوهای

نیروی محرک اصلی برای اجرای تحوالت کاهش هزینه،

داینامیک ،تأثیر عوامل در آینده بررسی

شناسایی شدند و سپس با شبیه سازی

توسط کارشناسان از طریق دلفی

در مرحله اول تکنولوژیهای مهم

و  Steepو تحلیل اثرات متقاطع

تجزیه و تحلیل با روش Swot

آیندهنگاری کسب و کار استفاده شده

و کسب و کار و هوش

آیندهنگاری ،تجزیه و تحلیل

فرآیندها در صنعت خودرو

شناسایی فن آوریها و

استفاده از آیندهنگری برای

()2012

چن

انرژی در لهستان تا 2030

چشم انداز توسعه بخش

آیندهنگاری تکنولوژی برای

آیندهنگاری تکنولوژی در

()2009

همکاران

کالرز و

پژوهشگر

هدف

تکنیکها
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 -2-4-2تجربیات ایران

درجدول ذیل به بررسی تعدادی از تحقیقات در زمینه آیندهنگاری در ایران بر مبنای اهداف ،تکنیکهای
مورد استفاده و دستاوردهای آنان پرداخته شده است

خراسان رضوی

سناریو با نرم افزار سناریو ویزارد

بحرانی
تحیل اثرات متقاطع و تحلیل

()1397

همکاران

تحلیل سناریو و ارائه پیشنهادها

تدوین سناریوهای تحقق پذیری

 SWOTگیالن

روی سناریوهای مطلوب و

سناریوها

میرنجفی و

()1396

پورسهراب

تلفیقی سناریونویسی و مدل تحلیلی

سناریو ویزارد ،تحلیل  swotبر

اقتضایی و تدافعی به تفکیک

زالی و

آیندهنگاری توسعه منطقهای با رویکرد

سناریوها

تحلیل سناریوی توسعه متوازن

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی

تدوین سناریوها توسط نرم افزار

کهگیلویه و بویر احمد

شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی

تحیل اثرات متقاطع و تدوین

تحیل اثرات متقاطع

تحلیل میانگین

متوسط به باال تحلیل شدهاست.
ارائه پیشنهادها و راهبردها

قوی و  19سناریو با احتمال وقوع

سناریو ویزارد پنج سناریوی بسیار

استخراج و با استفاده از نرم افزار

ابتدا  14عامل مؤثر بر توسعه استان

ارایه راهبردهای تهاجمی ،انطباقی،

()1396

دلانگیزان

منطقه ای با رویکرد آیندهنگاری
راهبردی خراسان شمالی
آینده نگاری توسعه منطقه ای به روش

()1395

همکاران

شناسایی و تحلیل اثرات متقابل عوامل

نگاری منطقهای آذربایجان غربی

توسعه منطقهای با رویکرد آینده-

کلیدی و سنجش میزان پایداری

پورجابری و

()1393

همکاران

بزاززاده و

بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر

منطقه¬ای استان آذربایجان شرقی

افزار سناریو ویزارد

تدوین سناریو روش تاپسیس و

()1390

زالی

آیندهنگاری راهبردی و سیاستگذاری

با رویکرد سناریونویسی و نرم

پژوهشگر

هدف

تکنیکها
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 -3-4-2پیشینه آیندهنگاری منطقهای
از دهه  ،1990آیندهنگاری منطقهای به طور خاص به صورت پروژههای اجرایی در مناطقی از اروپا ،آمریکا،
ژاپن و ...به اجرا درآمده است .پژوهشهای متعددی نیز با هدف بررسی و تحلیل این پروژهها صورت گرفته که
بیش از تبیین بنیانهای نظری ،به روششناسی در این حوزه پرداختهاند .آیندهنگاری منطقهای توجه بسیاری
را از جانب نهادهای مختلف دولتی اروپا به خود جلب کرده است.
مدونترین پیشینه برای آیندهنگاری منطقهای را میتوان در برنامه فورن 1اتحادیه اروپا جستجو نمود.
یکی دیگر از تجربیات آیندهنگاری منطقهای در اسپانیا اجرا شده است که به برنامه Catalonia horizon

 2010معروف است .اهداف این پروژه در  6بخش تحوالت جمعیتی ،برنامهریزی محیطی ،زیرساختها و
ارتباطات ،سیستم تولیدی و نیروی کار ،پویایی جامعه کاتالونیا و چارچوب نهادی و ژئوپلیتیکی تدوین شده است.
در این برنامه از روشهای دلفی ،پیمایش و کارگاهها و سمینارها استفاده گردیده است .از دیگر تجربیات جهانی
میتوان به مناطق یوسیما 2در فالند ،منطقه شمال شرق انگلستان و منطقه گراندلیون 3در فرانسه اشاره نمود.

 -5-2جمعبندی
بررسی سوابق نظری و عملی این موضوع نشان میدهد دانش آیندهپژوهی در کشور نوپاست و در تعامل
با علوم مختلف بخصوص برنامهریزی در حال همافزایی تکنیکی و اندیشهای است.

همچنین تفکر درباره ابعاد مختلف هر موضوعی باعث روشن شدن و شفافیت آن و آسان شدن تصمیم
گیری در شرایط مختلف و همچنین آمادگی ضمنی برای رویارویی برای وقایع احتمالی است .آیندهنگاری

1 Foren
2Uusimaa
3 Grand Lyon
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رویکردی است که از دهه منتهی به قرن جدید وارد تمامی عرصههای علوم و حرفههای مختلف قرار گرفته و
به جای پیشبینی آیندههای پیشرو ،به دنبال ساخت آینده مطلوب برنامهریزان است.

از دیگر سو توسعه از مفاهیم سهل و ممتنع است که مناقشات فراوان در معنابخشی و روشهای پیاده
ال از طریق -1برنامهریزی  -2سیاستهای برنامهای-3 ،برنامههای توسعه
سازی آن وجود دارد .توسعه معمو ً
و یا طرحهای توسعه تحقق مییابد.
از مهمترین مناقشات در زمینه توسعه ،بحث بر مقیاس آن است .برخی مفهوم توسعه را ملی و حتی فراملی
میدانند و برخی دیگر آنرا در سطح منطقهای و محلی جستجو میکنند .اما هدف از هر نوع برنامهریزی برای
توسعه در واقع رسیدن به آیندهای مطلوب است.
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فصل سوم :روش تحقیق
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 -1-3چهارچوب عمومی فرآیند آیندهنگاری
این تحقیق برای طی مراحل اجرایی و کسب اهدافش( شناسایی عوامل کلیدی توسعهی استان تا افق
 1404با رویکرد آمایش سرزمین و عناصر تشکیلدهندهی سناریوهای باورپذیر ) ،از بیش از یک روش استفاده
میکند تا یکی کامل کنندهی دیگری باشد.

با توجه به این رویکرد باید نوبت استفاده از هر روش نسبت به دیگری روشن شود .در نتیجه ،این تحقیق
از چهارچوب عمومی فرآیند آیندهنگاری استفاده میکند؛ زیرا در آن ،با استفاده از یک فرآیند ،روشهای
پراکندهی آیندهنگاری در یک چهارچوب واحد گردآوری (هایوارد  ،وُرُس و مُررو  )2012 ،ترتیب و توالی
منطقی هر روش نسبت به دیگری مشخص میشود.

چهارچوب عمومی فرآیند آیندهنگاری را جوزف وُرُس در سال  2003در مقالهای با عنوان چهارچوب
عمومی فرآیند آیندهنگاری در مجلهی آیندهنگاری به چاپ رساند .شکل  ،1چارچوب  GFPرا نشان میدهد.
در ادامه اجزای  GFPبه طور مختصر تشریح میشوند .این چهارچوب از چهار جز اصلی تشکیل شده است
(وُرُس.)2003 ،

• ورودیها
• آیندهنگاری
• خروجیها
• استراتژی

1 Plausible Scenarios
)2 Generic Foresight Process Framework( GFP
3 Hayward
4 Voros
5 Morrow
6 Joseph Voros
7 Foresight
8 Inputs
9 Outputs
10 Strategy
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شکل 1چهارچوب فرآیند عمومی آیندهنگاری ( وُرُس)2003 ،

 -1-1-3ورودیها
اولین قسمت ،ورودی است .در این قسمت دادهها گردآوری میشوند( وُرُس .)2003 ،برای گردآوری
دادهها ،این تحقیق ،تحقیقات قبلی را مرور و از خبرگان پرس و جو میکند .توسعهی استان تا افق  1404با
رویکرد آمایش سرزمین ،موضوع گستردهای است؛ چون عواملِ سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،محیط
زیستی و تکنولوژیکی و برهمکُنش اینها بر یکدیگر در سالهای آینده را در بر میگیرد؛ از اینرو برای گردآوری
دادهها ،باید عالوه بر مرور تحقیقات قبلی ،از خبرگان و کارشناسان پرس و جو کرد.

برای پرس و جو از خبرگان و کارشناسان ،از پرسشنامهای با یک سوال باز و پنل خبرگان استفاده
میشود؛ زیرا در پرسشنامهی باز ،پاسخگو با آزادی بیشتری به سوال جواب میدهد و در پنل ،خبرگان تضارب
آرای بیشتری با یکدیگر دارند.

1 Open Question
2 Expert Panel
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تضارب آرای خبرگان در پنل ،امکان همافزایی ایدهها را فراهم میکند .آنها باید دربارهی عوامل مختلف
و روابطشان در سالهای آینده اظهار نظر کنند؛ یعنی اظهار نظر دربارهی عوامل مختلف در سالهایی که هنوز
نیامدهاند و اتفاقاتی که هنوز رخ نداده است .هر چقدر همافزایی بیشتری در بین خبرگان ایجاد شود ،خالقیتشان
درباره ی اتفاقاتی که هنوز رخ نداده است و تأثیر این اتفاقات بر عوامل مختلف و برهمکنششان ،بیشتر میشود .

 -2-1-3آیندهنگاری
عملیات اصلی فرآیند  GFPدر آیندهنگاری انجام میشود؛ زیرا اقدامات الزم و ضروری برای کسب اهداف
تحقیق ( شناسایی عوامل کلیدی توسعهی استان تا افق  1404با رویکرد آمایش سرزمین و تعیین عناصر
تشکیلدهندهی سناریو) در مراحل مختلف این قسمت انجام میشود.

این تحقیق از روش ماتریس اثر فیمابین( متقابل) -کاربرد عمل ضرب در طبقهبندی برای شناسایی
عوامل کلیدی و روش تحلیل متوازن اثر فیمابین برای تعیین عناصر تشکیلدهندهی سناریو استفاده میکند؛
زیرا اهداف این روشها با اهداف تحقیق متناسب است .بر اساس گوده (  )1994روش میکمک برای یافتن
عوامل کلیدی و بر اساس وایما -ییله (  ،)2009روش  CIBبرای ساختن سناریو استفاده میشود.

در توسعهی استان تا افق  1404با رویکرد آمایش سرزمین ،عوامل زیادی موثر هستند .عواملی مانند
تحریمهای بین المللی ،نظام بانکی ،میزان صادرات و واردات ،مدیریت محیط زیست و  ، ...جملگی در توسعهی
استان موثر هستند .روش میکمک این عوامل را به عوامل کلیدی تقلیل میدهد .مراحل میکمک در
زیر بخش  4-3-3تشریح میشوند.

استفاده از روش  CIBعملیات اجرایی تحقیق را تسهیل میکند .این روش مانند میکمک مبتنی بر
ماتریسهای اثرات فیمابین است؛ بنابراین خبرگان برای اظهار نظر در پنل صرفاً از یک ابزار مشابه استفاده
میکنند.

6

1 Synergy
)2 Matrice d’lmpacts Croises - Multiplication Appliquee a un Classement( MICMAC
3 Cross Impact Balance( CIB) Analysis
4 Godet
5 Weimer-Jehle
الزم به ذکر است که گوده ،مبدع روش  ، MICMACاز واژهی متغیر ) ( Variableبه جای عامل ) ( Factorاستفاده میکند.
7 Cross Impact Matrices
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همانطور که در زیربخش  5-3-3مشاهده میشود ،اولین مرحلهی  CIBیافتن عوامل موثر در ساخت
سناریو دربارهی توسعهی استان تا افق  1404با رویکرد آمایش سرزمین است؛ اما وایما -ییله ،مبدع این روش،
در (  )2008اشاره به روش معینی برای یافتن این عوامل نکرده است .او و همکارانش در (  )2009از پرسشنامه
و روشهای رتبهبندی به وسیلهی خبرگان برای یافتن عوامل موثر استفاده کرده است.

این تحقیق از روش میکمک برای یافتن عوامل موثر استفاده میکند .این روش با استفاده از تحلیل
اثر فی مابین ،از بین تمام عوامل ،که ورودی آن محسوب میشوند ،عوامل کلیدی را استخراج میکند .این
عوامل که در روش میکمک با نام عوامل کلیدی شناخته میشوند ،همان عوامل موثر در روش  CIBهستند؛
بنابراین در این تحقیق خروجی روش میکمک  ،ورودی روش  CIBمحسوب میشود.

خودِ آیندهنگاری سه مرحله دارد .این مراحل در ادامه تشریح میشوند و طرز جایگیری مراحل مختلف
میکمک و  CIBدر مراحل آیندهنگاری مشخص میشود .مراحل مختلف میکمک و  CIBدر زیربخشهای-3
 3-4و  5-3-3تشریح میشوند .

 -1-2-1-3مرحلهی اول :تحلیل
در این مرحله دادههای پراکنده و فراوانی که در ورودی گردآوری شده است ،جمعبندی و خالصهسازی
میشود تا امکان تفسیر در مرحلهی بعد بهوجود آید .در این مرحله دادهها به اطالعات تبدیل میشوند.

با توجه به ( وُرُس ،)10 :2003 ،ماتریسهای اثرات فیمابین در این مرحله قرار میگیرند؛ بنابراین مراحلی
از میکمک و  CIBکه در آنها ماتریس اثر فیمابین تشکیل میشود ،در تحلیل قرار میگیرند .در مرحلهی
دوم میکمک ماتریس اثرات فیمابین اولیه و مراحل دوم و سوم  CIBماتریس اثر فیمابین حالتهای
ممکن هر عامل ،تشکیل میشود.

1 Factors
2 Analysis
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 -2-2-1-3مرحلهی دوم :تفسیر
در این مرحله ،اطالعات ،برای درک عمیقتر ساختارها و بصیرتها تفسیر میشوند .با توجه به
وُرُس( ،2003صفحهی  ، )10بهکارگیری تفکر سیستمی منجر به تفسیر اطالعات در این مرحله میشود؛
بنابراین مراحلی از میکمک و  CIBکه در آنها بر تفکر سیستمی تأکید میشود ،در مرحلهی تفسیر قرار
میگیرند .بر این اساس مراحل سوم و چهارم میکمک و مراحل اول و چهارم  CIBنوعی تفسیر به حساب
میآیند .در مراحل سوم و چهارم میکمک ماتریس اثرات فیمابین غیر مسیقیم تشکیل و بر اساس آن ،نمودار
اثرپذیری -اثرگذاری ترسیم و در مراحل اول و چهارم ،CIBکلیهی عوامل سازندهی سناریو و لیست تمام
سناریوها تشکیل میشود.
 -3-2-1-3مرحله سوم :پیشنگری

3

در این مرحله ،از بین تمام سناریوهای شناسایی شده ،تعدادی معین با توجه به هدف تحقیق انتخاب
میشوند .در این تحقیق سناریوهای کامالً سازگار یا سناریوهای باورپذیر انتخاب میشوند .این تصمیم در
مرحلهی پنجم ،CIBاتخاذ میشود.

 -3-1-3خروجیها
آیندهنگاری دو نوع خروجی دارد( :وُ ُرس)2003،
• ملموس
• ناملموس
خروجی ملموس ،سناریوهای پذیرفته شده با توجه به اهداف تحقیق است .خروجی ناملموس ،دانش و
تجربهای است که در زمینهی اجرای تحقیق ایجاد میشود.

1 Interpretation
2 System Thinking
3
Prospection
4 Plausible Scenarios
5 Tangible
6 Intangible
7 Context
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 -2-3مدل مفهومی تحقیق
در بخش قبلی نوبت اجرای روشهای مختلف تحقیق و ترتیب و توالی هر کدام آمد .شکل  ،2این روشها
و نوبت اجرای هر کدام را مطابق توضیحات بخش قبلی ،نشان میدهد .در این شکل ،اینکه خروجی یک روش،
ورودیِ کدام یک از روشهای دیگر است ،مشخص شده .این تحقیق بعد از طی مرحلهی اول آیندهنگاری،
وارد مرحلهی دوم میشود؛ اما دوباره به مرحلهی اول باز میگردد تا دو روش تحقیق را به یکدیگر پیوند دهد.
در ادامه بعد از بازگشت دوباره به مرحلهی دوم ،مرحلهی سوم را پشت سر میگذارد و خروجی خود را منتشر
میکند .شکل  ،3ارتباط و نسبت میکمک و  CIBرا نشان میدهد .میکمک مقدم بر  CIBو کاملکنندهی
آن است.

شکل  2نمودار روشهای مختلف تحقیق و ترتیب و توالی هر کدام
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شکل 3

ارتباط میکمک و CIB

 -3-3تشریح روشهای تحقیق
در بخش قبلی مدل  GFPمعرفی و قسمتها و مراحل مختلف آن تشریح شد .همچنین روشهای مختلف
تحقیق و نوبت اجرای آنها مشخص شد .در این بخش ،هر کدام از این روشها تشریح میشوند:

 -1-3-3تشکیل گروه آیندهنگاری
برای اجرای یک تحقیق آینده نگاری الزم است که یک گروه با دو زیرمجموعه تشکیل شود .یکی از این
زیرمجموعهها ،خبرگان و دیگری ،تسهیلگران نامیده میشود .تشکیل این زیرمجموعهها از این جهت اهمیت

1 Experts
2 Facilitators
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دارد که هر کدام باید وظایف مخصوص به خود را انجام دهند؛ مانند باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان که از دو
زیرمجموعهی ورزشکاران تیم فوتبال اصلی و کادر فنی تشکیل میشود .هر کدام وظایف مربوط به خود را
باید انجام دهند و موفقیت و شکست این باشگاه فوتبال به عملکرد هر کدام از این زیرمجموعهها برمیگردد؛
از اینرو ضروری است که یک گروه با دو زیرمجموعهی خبرگان و تسهیلگران تشکیل شود.

برای تشکیل یک گروه اثربخشِ آیندهنگاری ضروری است که هر کدام از زیرمجموعههایش ،صرفاً بر
ایفای وظایف خود تمرکز کنند .در باشگاه فوتبال سپاهان نیز ،ورزشکاران و کادر فنی ،هر کدام وظایف مربوط
به خود را ایفا میکنند؛ بنابراین اگر هر یک از این زیرمجموعهها وظایف خود را به درستی ایفا نکنند ،گروه
موفق نمیشود و تشکیل آن اثربخش نیست.

برای تمرکز هر زیرمجموعه بر وظایف خود ،ابتدا باید آنها را بشناسد .برای اینکه یک ورزشکار بتواند
بازی کند باید از وظایف پُست خود در زمین بازی مطلع باشد .کادر فنی نیز از افراد مختلفی تشکیل شده است
که هر کدام باید وظایف خود را بدانند .مثالً تحلیلکنندگان باشگاه ورزشی سپاهان ،باید بازیهای اخیر تیم
رقیب را تحلیل و نقاط ضعف و قوت آنها را استخراج کنند.

زیرمجموعهها برای تمرکز بر ایفای وظایف خود باید ویژگیهای ساختاری خود را بشناسند؛ یعنی چگونگی
پاسخگویی اعضایش ( پاسخگویی فردی ) یا متقابل ضرورت وجود یا عدم وجود مهارتهای مکمل در بین
اعضا ،نحوهی رهبری و  . ...در باشگاه ورزشی سپاهان هم پاسخگویی ورزشکاران اصلی به یکدیگر در مقایسه
با پاسخگویی اعضای کارد فنی نسبت به یکدیگر متفاوت است .ورزشکاران برای پیروزی در زمین بازی ،باید
مهارتهای مکمل یکدیگر داشته باشند :عدهای دفاع میکنند ،عدهای حمله؛ اما برای پیروزی در زمین بازی
هم باید دفاع کرد ،هم حمله .در اینجا مکمل به این معنی است که هر کدام از ورزشکاران بدون دیگری
نمیتوانند به درستی وظایفشان را ایفا کنند .در مقابل مهارتهای موجود در کادر فنی ضرورتاً مکمل یکدیگر
نیستند :پزشکان میتوانند بدون وجود مربیان ورزشی وظایفشان را انجام دهند.

1 Players
2 Coaching and Medical Staff
3 Effective
4 Individual Accountability
5 Mutual Accountability
6 Complementary Skills
7 Leadership Style
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تسهیلگران مسئولیت تعیین و آمادهسازی و تسهیل اجرای مراحل مختلف تحقیق را به عهده دارند؛ به
عبارت دیگر ،روششناسی تحقیق به عهدهی تسهیلگران است .در باشگاه ورزشی سپاهان ،کادر فنی،
ورزشکاران اصلی را برای بازی آماده میکنند .آنها با آموزش و تربیتِ بازیکنان امکان پیروزی در بازی را
افزایش میدهند .تحلیلگران کادر فنی ،با تحلیلهای خود ،استراتژیهای بازیکنان و ترکیب آنها در طول
بازی را مشخص میکند.

تسهیلگران یک « تیم » را شکل میدهند و روابط خود را بر اساس همکاریهای تیمی( کار تیمی)
تنظیم میکنند .کرِیتنر و کینیکی و کُل و دیگبای (  )2010تیم را تعداد کمی از افراد که مهارتهای مکملِ
هم دارند ،تعریف میکنند .اعضای تیم یکدیگر را نسبت به مقصد کلی و اهداف و رویکرد تیم مسئول و پاسخگو
نگه میدارند .ورزشکاران اصلی ،یک تیم هستند.

خبرگان مجموعهای از افراد هستند که رأی و نظرشان برای فهمیدن و درک کردن آینده مهم است.
آنها مسئول محتوای تحقیق هستند و نظرات آنان تحقیق را به جریان میاندازد .ورزشکاران اصلی باشگاه
فوتبال سپاهان نیز همین طورند .بازی کردن آنهاست که بازی را به پیش میبرد .خبرگان یک « گروه » را
شکل میدهند .کرِیتنر و همکارانش(  )2010معتقدند که گروه از دو یا چند نفر با اهداف و هنجارهای مشترک
تشکیل شده است .در گروه ،اعضا با یکدیگر تعامل میکنند که این تعامل ،یک هویت عمومی بین آنها به
وجود می آورد .در باشگاه فوتبال سپاهان ،کادر فنی ،یک گروه هستند؛ اما در گروه آیندهنگاری ،خبرگان یک
گروه را تشکیل میدهند.

ساختار تیمی تسهیلگران و گروهی خبرگان ،تفاوت ویژگیهای آنها را در چگونگی پاسخگویی
اعضایشان ،ضرورت وجود یا عدم وجود مهارتهای مکمل در بین اعضا ،نحوهی رهبری و ...نشان میدهد.

1 Team
2 Kreitner
3 Kinicki
4 Cole
5 Digby
6 Group
7 Goals
8 Shared Norms
9 Interacting People
10 Common Identity

53

سند آینده نگاری توسعه استان اصفهان در افق ...1404

پنل ،تعامل بین خبرگان را تضمین میکند و یک هویت عمومی بین آنها شکل میدهد .پنل یعنی
فراخوانیِ خبرگان برای شرکت در یک جلسهی مشخص و بحث و اظهار رأی و پیشنهاد درباهی محتوای جلسه
( تیم آنالین .)2019 ،بحث درباره ی محتوای جلسه ،امکان تعامل بین خبرگان را فراهم میکند و یک هویت
عمومی بین آنها ایجاد میکند :همگی عضو پنل خبرگان آیندهنگاری هستند تا دربارهی موضوعات بِهَم مرتبطِ
هر جلسه بحث کنند.

همچنین برای اینکه هنجار مشترکی بین خبرگان ایجاد شود از یک اعالمیهی ضرورتهای اخالقی و
رفتاری استفاده می شود .هنجار مشترک ،نگرشها ،آرا ،احساسات یا افعال مشترکی است که رفتار اجتماعی فرد
را شکل میدهد( کرِیتنر و همکاران  .)2010اگر اعالمیهای وجود داشته باشد که خبرگان را به نمودهای رفتاری
مشترکی توجه دهد ،با رعایت ا ین اعالمیه ،به مرور زمان هنجار مشترک بین اعضا شکل میگیرد.

وظیفهی مدیریت پنل نیز با تسهیلگران است .چون تسهیلگران مسئولیت تعیین و آمادهسازی و تسهیل
اجرای مراحل محتلف تحقیق را به عهده دارند ،وظیفهی مدیریت پنل نیز با آنهاست.

دخالت هر کدام از این زیرمجموعهها در ایفای وظایف یکدیگر ،باعث میشود که از ایفای وظایف خود
جا بمانند ،از اینرو دخالت نکردن آنها در ایفای وظایف یکدیگر به اثربخشی گروه آیندهنگاری کمک میکند.
در باشگاه فوتبال سپاهان نیز ورزشکاران دخالتی در اجرای وظایف کادر فنی نمیکنند ،همچنین کادر فنی در
اجرای وظایف ورزشکاران ،اما اگر هر کدام از این زیرمجموعهها در ایفای وظایف یکدیگر دخالت کنند ،گروه
اثربخشی خود را از دست میدهد.

برای اینکه امکان دخالت نکردن زیرمجموعهها در ایفای وظیفهی یکدیگر افزایش یابد ،باید هر کدام «
اعتبار »داشته باشند .زمانی یک زیرمجموعه اعتبار دارد که رأی /حکم /نظر او مشروع و بدون هیچگونه
قید و الزام باشد ( رِندال .)2014 ،

1 Authority
2 Command
3 Legitimate
4 Constraint
5 Persuasion
6 Rendall
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ی نظرات خود هستند .در لحظهای که اعضای تیم
هر کدام از زیرمجموعهها یک منبع خاص و بان ِ
ورزشکاران و کادر فنی برای تمرین و آمادگی گردهم آمدند ،کسی از پیشینهی افراد نمیپرسد؛ از اینکه چگونه
پُست حمله یا دفاع را گرفته یا چگونه مربی بدنسازی یا دروازهبانی شده است .در لحظهی تشکیل گروه
آیندهنگاری نیز خبرگان و تسهیلگران از پیشینهی علمی یکدیگر نمیپرسند .به عبارت دیگر هر کدام از
زیرمجموعه ها یک منبع منحصر به فرد برای ایفای وظایف خود هستند .هر کدام بانی وظایف خود هستند:
ایفای وظیفه از این لحظه و از این زیرمجموعهها شروع میشود.

منظور از رأی /حکم /نظر ،اختیار عمل یک زیرمجموعه در ایفای وظایف خودش است .در باشگاه فوتبال
سپاهان ،هر کدام از زیر مجموعهها -ورزشکاران و کادر فنی -در ایفای وظایف خود مختار هستند .بخشی از
کادر فنی را مربیان تشکیل میدهند؛ هیچکدام از ورزشکاران به مربیان خود نمیگویند که چه کاری را چگونه
انجام دهند.

خبرگان و تسهیلگران برای اینکه مشروعیت داشته باشند باید شایسته باشند .این یعنی آنها در ایفای
ب
وظایف خود مناسبترین افراد هستند ( دوگان  )1397 ،اگر در باشگاه ورزشی سپاهان ،مدیران به انتخابِ مناس ِ
ورزشکاران و کادر فنی دقت نکنند ،مشروعیت هر کدام از این زیرمجموعهها زیر سئوال میرود؛ بنابراین
اعتباری آنها زیر سئوال میرود .در تنیجه در ایفای وظایف یکدیگر دخالت میکنند.

بدون هیچگونه قید و الزام نیز یعنی هر کدام از زیرمجموعهها ،رأی طرف دیگر را با اطمینان میپذیرد
و از دلیل و تجربه /کارکُشتگی این رأی نمیپرسد (طباطبایی .)1395 ،ورزشکاران در علت تمرینهای خود
از مربیان ،چون و چرا نمیکنند.

با توجه به وظیفهی خبرگان مبنی بر اظهار رأی و نظر دربارهی محتوای جلسات ،آنها وقتی اعتبار دارند
که در اظهار نظر خود کامالً آزاد باشند و تسهیلگران هیچگونه دخالتی در محتوای آرای آنها نداشته باشند.

1 The Source
2 The Founder
3 Appropriate
4 Dogan
5 Confidence
6 Reason
7 Experience
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با توجه به وظیفهی تسهیلگران مبنی بر تعیین و آمادهسازی و تسهیل اجرای مراحل مختلف تحقیق،
آنها وقتی اعتبار دارند که مراحل مختلف تحقیق را آزادانه انتخاب و اجرا کنند و خبرگان هیچگونه دخالتی
دربارهی مراحل تحقیق و نحوهی اجرای آن نداشته باشند.

ضرورت پذیرش بدون قید و الزام ،نحوهی همکاری زیرمجموعهها با یکدیگر را مشخص میکند .در
باشگاه ورزشی سپاهان ،ارتباط و همکاری بین ورزشکاران و کادر فنی قطع نیست .امکان پیروزی در مسابقه
بدون این همکاری وجود ندارد .کادر فنی با پشتیبانی و حمایت ورزشکاران و تسهیل امکان فعالیت آنها ،در
کسب نتیجهی مسابقات ورزشی( پیروزی بر حریف) با تیم ورزشکاران همکاری میکنند .ورزشکاران نیز با
پیروی از مربیان خود و ابراز بهموقع نیاز به دیگر اعضای کادر فنی ،با ایشان همکاری میکنند .تسهیلگران
موظفند جلسات پنل را تشکیل دهند و آرای خبرگان را بدون انتقاد و دستکاری و با کمال امانتداری در روند
تحقیق وارد کنند .خبرگان نیز با کمال اطمینان نسبت به تسهیلگران ،صرفاً بر محتوای جلسات متمرکز
میشوند.

برای اجرای یک تحقیق آیندهنگاری الزم است که یک گروه با دو زیرمجموعه تشکیل شود .این زیرمجموعهها
صرفاً باید بر اجرای وظایف خود متمرکز شوند و از دخالت در ایفای وظایف یکدیگر بپرهیزند .هرگاه
زیرمجموعهها به اعتباری یکدیگر توجه میکنند ،کمتر در ایفای وظایف یکدیگر دخالت میکنندوهرگاه که به
ویژگیهای خود« -گروه»بودن خبرگان و«تیم»بودن تسهیلگران -توجه میکنند،صرفاً بر ایفای وظایف خود
متمرکز میشوند .عالوه بر نحوهی دخالت نکردن طرفین در ایفای وظایف یکدیگر ،اعتبار نحوهی همکاری
این دو زیرمجموعه را در گروه آیندهنگاری مشخص میکند.

 -2-3-3پرسشنامهی باز و تحلیل آن
در جلسهای از خبرگان و کارشناسان میپرسیم :عوامل اثرگذار بر توسعهی استان تا افق  1404با رویکرد
آمایش سرزمین چیستند؟ آنها میتوانند آزادانه و بدون هیچ گزینهی از پیش تعیین شدهای پاسخ دهند و
پاسخها را بر روی برگه بنویسند.

برای تحلیل پاسخ کارشناسان و خبرگان مراحل زیر طی میشود:
الف) طبقهبندی دادهها و تقسیم کار بین تسهیلگران بر اساس امور و فصول بوجهی سالیانهی کشور ،به
این صورت که دو یا سه طبقه به هر نفر داده میشود تا محتوای پاسخ کارشناسان وخبرگان در آن طبقهبندی
کند.
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ب) تشکیل جلسه و تشخصیص و جمعبندی شباهتها و تفاوتها در تحلیلهای صورتگرفتهی هر نفر
از تسهیلگران.
پ) مقایسه با عوامل موثر شناساییشده در تحقیقات قبلی به خصوص سند آمایش سرزمین استان اصفهان
و جمعبندی اینها.
ت) تشکیل جلسه با چند نفر از نویسندگان سند آمایش سرزمین استان اصفهان و نقد ،بررسی و جمعبندی
عوامل موثر شناسایی شده.

 -3-3-3تحلیل اثر فیمابین /متقابل
بسیاری از رویدادهای نامرتبط و متفاوت باعث افتادن اتفاقات خاص و منحصر به فرد میشوند .از این
ش ایجاد میشود که با دیگر رویدادها تعامل میکند؛ بنابراین
جریان بهم پیوسته ،سلسلهای از تأثیرات روبه گستر ْ
غیر قابل تصور است که یک رویداد بدون سابقه و پیشینهی شکلدهندهاش باشد .این رابطهی بین رخدادها را
« اثر فیمابین » مینامند ( گُردُن .)1994 ،
این تحقیق از « فیمابین» به عنوان مابهازای » « Crossاستفاده میکند؛ چون روش، Cross- Impact
روابط ما بین عناصر یک سیستم را مطالعه میکند .وایما -ییله (  )2006معتقد است که روش  CIبا دانش
سیستمی « نرم »مرتبط است .راماژ و شیپ (  )2009این دانش را مداخلهی سیستماتیکی در سازمانها
میدانند .جِنْسِن (  )1998در فرهنگ تاریخی مفاهیم فلسفی مداخلهی سیستماتیکی را مداخلهای جزیی در
عناصر بهم پیوسته میداند .پیوستگی این عناصر با یکدیگر ،یک موجودیت کلی را بوجود میآورد .متقابالً

)1 Cross- Impact Analysis(CI Analysis
2 Events
3 Cross- Impact
4 Gordon
5 Elements
6 Soft
7 Ramage and Shipp
8 Jensen
9 Historisches wörterbuch der philosophie
(10 Lokaler )Local
(11 holistisch )Holistic
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این موجودیت نیز ،عناصر مذکور را تحت تأثیر قرار میدهد .این مداخله ،کنشها و واکنشهایی را در این
پیوستگی ایجاد میکند و نتایج بلند مدتی و ناپیدایی بوجود میآورد .پس مداخلهی سیستماتیکی یعنی دخالت
در عملکرد یک عنصر از سیستم و مطالعهی تبعات این مداخله بر روی دیگر عناصرْ در بلند مدت .استفاده از
«فی مابین» صرفاً تأکیدی است بر این مداخله که در بین عناصر یک سیستم ایجاد میشود.

روش پایهای تحلیل اثر فیمابین ،مبتنی بر احتمال وقوع رخدادها ،اجرا میشود .ابتدا محقق ،لیستی از
رخدادهای محتمل در یک افق زمانی مشخص را تعیین میکند .بعد احتمال وقوع هر کدام از این رخدادها را
تخمین میزند .در مراحل بعد ،یک ماتریس میسازد که سطر و ستون آنرا رخدادهای مذکور تشکیل دادهاند؛
احتمال شرطی هر کدام از رخدادها به شرط دیگری را تخمین میزند؛ بررسی میکند که احتماالت شرطی
تخمین زده شده با احتماالت اولیه سازگار باشد و در صورت سازگاری ،با استفاده از ماتریس اثر فیمابین ساخته
شده ،سناریوهای مختلفی میسازد .در این روش ،احتماالت شرطی ساخته شده ،اگر ناسازگار باشند ،محققان
آنها را اصالح میکنند و در نهایت سناریوهای ساخته شده مبتنی بر احتماالت شرطی سازگار با احتماالت اولیّه
هستند (گُردُن.)1994 ،
بجای واژه ی « رخداد» از « عوامل» و « متغیر» نیز استفاده شده است .گوده از « متغیر» و وایما  -ییله
از « عوامل» استفاده کردهاند .در این تحقیقْ از عوامل استفاده میشود.

روشهای میکمک و  CIBهر دو بر ماتریسهای تحلیل اثر فیمابین مبتنی هستند :میکمک مبتنی
بر نوع خاصی از روش تأثیر فیمابین ،به نام تحلیل ساختاری و  CIBمبتنی بر افزودن مفهوم جدیدی به نام
متوازن به این روش تحلیلی است.
 -1-3-3-3تحلیل ساختاری
برای استفاده از عوامل کیفی در ساخت سناریوها ،از روش تحلیل ساختاری استفاده میشود .در این روش،
ضرورتی به کمّی سازی عوامل وجود ندارد و بجای استفاده از احتمال وقوع هر عامل ،صرفاً از اظهار نظر خبرگان
استفاده میشود ( گوده.)1994 ،

)1 Wirkungszusammenhang ( Effective Context or Effective Connection
2 Structural Analysis
3 Balance
4 Structural Analysis
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خبرگان می توانند یک عدد از یک طیف عددی خاص را انتخاب کنند و آنرا داخل ماتریس بنویسند .محقق
در ادامه ،اعداد سطر و ستون را جمع میزند و دو مشخصه را برای هر عامل محاسبه میکند :اثرپذیری هر عامل
و اثرگذاری هر عامل .در نهایت مشخصههای محاسبه شده برای هر عامل را در یک نمودار دو بعدی رسم و
تحلیل می کند .تحلیل ساختاری دو هدف مکمل دارد :الف) تا حد امکان نمایش کاملی از سیستم تحت مطالعه
ارائه دهد؛ ب) تا حد امکان پیچیدگی سیستم و اجزای آن و روابط بین آنها را کاهش دهد.

 -4-3-3ماتریس اثر فیمابین(متقاطع) -کاربرد عمل ضرب در طبقهبندی
اگر هر کدام از عوامل موجود در تحقیقْ یک گره درنظر گرفته شود ،ماتریس تحلیل اثر فیمابین ،یک
گراف را نشان میدهد .شکل  4یک گراف فرضی را نمایش میدهد .

شکل 4یک گراف فرضی

در این گراف ،رابطهی بین  Iو  Kو رابطهی بین  Kو  Jمستقیم است .با تغییر مقدار مبدأ هر جهت تأثیر،
مقدار مقصدش نیز به طور مستقیم تغییر میکند؛ اما رابطهی بین  Iو  Jغیر مستقیم است؛ یعنی  Jبه طور
غیرمستقیم تحت تأثیر  Iاست؛ بنابراین همهی گرهها ،عالوه بر تأثیرمستقیم ،تأثیر غیرمستقیم بر یکدیگر
دارند.

روش میکمک روابط غیرمسقیم بین گرهها( عوامل) را در نظر میگیرد و سپس نمودار اثرگذاری-
اثرپذیری را ترسیم میکند .این روش ،ابتدا با استفاده از خواص ماتریسها ،اینگونه روابط را به حساب میآورد
و سپس نمودار اثرگذاری -اثرپذیری را ترسیم میکند .برای احتساب روابط غیرمستقیم ،ماتریس اولیّه در خودش
ضرب میشود .در هر مرحلهی ضرب ،مقادیر اثرگذاری -اثرپذیری محاسبه و رتبهبندی میشوند .عمل ضرب
ماتریس در خودش تا مرتبهای ادامه مییابد که رتبهی مقادیر اثرگذاری -اثرپذیری مساوی هم شوند و با

)1 Matrice d’lmpacts Croises - Multiplication Appliquee a un Classement( MICMAC
2 Graph
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ادامهی ضرب در خودش این رتبهها تغییری نکنند .در این مرحله ،ضرب ماتریس در خودش متوقف میشود و
اولین ماتریس با رتبههای یکسان و مشابه ،ماتریس غیرمستقیم نامیده میشود.

در ادامه مراحل میکمک با توجه به موضوع این تحقیق تشریح میشوند .الزم به ذکر است که گوده (
 .)1994این روش را در سه مرحلهی کلی گزارش داده است که در این تحقیق با توجه به ماهیتش و ضرورتهای
اجرایاش به چهار مرحله تقسیم میشود .این تحقیق از روشهای میکمک و  CIBدر قالب نمودار جریان
شکل  6استفاده میکند .راهنمای این نمودار در شکل  5میآید .در ادامه حین توضیحات هر مرحله ،شمارهی
نماد استفاده شده در نمودار جریان کار تحقیق آمده است.

 -1-4-3-3مرحلهی اول -تهیهی لیست کلیهی عوامل موثر بر توسعهی استان تا افق
 1404با رویکرد آمایش سرزمین
اولّین مرحله ،تهیهی لیست عوامل مختلف است .تمام مراحل اجرایی پیشگفته یعنی بخشهای 1-3-3
و  2-3-3برای تهیهی لیست عوامل تأثیرگذار بر توسعهی استان تا افق  1404با رویکرد آمایش سرزمین اجرا
میشوند .در این مرحله ،ابتدا تیم تسهیلگران سازمان تشکیل میشود( زیرفرآیند )1تا با خبرگان و کارشناسان
مختلف دستگاههای اجرایی جلسه تشکیل دهند .در این جلسه ،تسهیلگران از خبرگان میخواهند که یک
پرسشنامهی باز با یک سئوال را جواب دهند .شرح پرسشنامه و چگونگی تکمیل آن در بخش  2-3-3آمد(
زیرفرآیند - 2گردآوری دادههای پرسشنامه) .سپس پرسشنامهها تحلیل و تحقیقات اجرا شدهی قبلی دربارهی
این موضوع ،مانند سند آمایش استان مرور میشوند( زیر فرآیند .)3بعد از تحلیل پرسشنامه ،تسهیلگران ،نتایج
بدست آمده را طی جلسه ای با نویسندگان سند آمایش سرزمین استان ،به اشتراک میگذارند تا عوامل شناسایی
شده دوباره بررسی شود( زیر فرآیند -4گردآوری نظرات نویسندگان سند) .بعد از برگزاری این جلسه ،گروه
خبرگان اصلی برای اظهار نظر دربارهی جداول میکمک تشکیل میشود( زیرفرآیند .)5این گروه تا جمعبندی
کامل لیست کلیهی عوامل موثر بر توسعهی استان تا افق  1404با رویکرد آمایش سرزمین جلسات پنل را
تشکیل میدهند ( زیرفرآیند 6و جعبه تصمیم 7و تشکیل حلقه ) ( Loopتا جمعبندی لیست نهایی).

 -2-4-3-3مرحلهی دوم -تشکیل ماتریس اثر فی مابین اوّلیّه و تکمیل آن
بعد از تهیهی لیست عوامل موثر ،با قرار دادن آنها در سطر و ستون یک ماتریس ،ماتریس اثر فیمابین
اوّلیّه تشکیل میشود( زیرفرآیند .)8بعد از ماتریس ،جلسات پنل تشکیل شده تا مقادیر امتیازات مستقیم تعیین
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گردد( زیرفرآیند 9و جعبه تصمیم 10و تشکیل حلقه ) (Loopتا جمعبندی امتیازات) .این ماتریس بعد از
آمادهسازی وارد نرم افزار میکمک میشود ( .زیرفرآیند11و زیرفرآیند-12ورود داده به نرم افزار) ( وُرُس،
.)2003
 -3-4-3-3مرحلهی سوم -ماتریس اثر فیمابین غیر مسقیم و ترسیم نمودار اثرگذاری-
اثرپذیری
نرم افزار میکمک بر اساس نظریه گراف و قضایایش (دیزتِل )2017 ،و روش ذکر شده در گوده( )1994
ماتریس اثر فیمابین غیرمستقیم را یافته و نمودارهای اثرگذاری و اثرپذیری را رسم میکند .در این زمان دو
ماتریس و دو نمودار در دسترس است؛ یکی روابط مستقیم و دیگری روابط غیر مستقیم را نشان میدهد.
بررسی تغییرات از ماتریس و نمودار مستقیم به غیر مستقیم اهمیت دارد .نمودار غیرمستقیم روابط بلند مدت را
نشان میدهند .تغییر میزان اثرپذیر و اثرگذاری یک عامل از نمودار مستقیم به غیرمستقیم ،تأثیر روابط دیگر
عوامل بر این عامل خاص و تغییر اثرگذاری این عامل خاص را نشان میدهد.

 -4-4-3-3مرحلهی چهارم -تفسیر نمودار و استخراج عوامل کلیدی
در این مرحله ،عوامل کلیدی با توجه به نمودار اثرپذیری و اثرگذاری غیرمستقیم تعیین میشود .در این
نمودار چهار دسته وجود دارد .از دستهای با بیشترین میزان اثرپذیری و اثرگذاری تا کمترین میزان .یک دستهی
دیگر نیز عوامل بین دستهای وجود دارد .در این تحقیق تمامی عوامل به غیر از دستهی کمترین اثرگذاری و
اثرپذری انتخاب میشوند .تسهیلگران عوامل موجود در بین دستهای را در جلسات پنل ارائه و خبرگان دربارهی
آنها تصمیمگیری میکنند( زیرفرآیندهای13و  14و جعبه تصمیم -15تشکیل حلقه و زیرفرآیند (16انتشار
نتایج)).

1 Middle Cluster
2 Loop
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 -5-3-3روش تحلیل متوازن اثر فیمابین
روش تحلیل متوازن اثرفیمابین ،یکی از روشهای سناریوسازی است مبتنی بر اثر فیمابین .در این
روش برای سناریو ساختنْ به عناصری نیاز است که ترکیب این عناصر ،سناریو را میسازد و شکل میدهد.
برخالف روش پایه ،سناریوهای ناسازگار در  CIBضرورتاً حذف نمیشوند ( وایما -یْیله.)2006 ،
عناصر تشکیلدهندهی سناریو ،انواع حالتهای ممکنِ عوامل کلیدیْ با توجه به افق زمانی تحقیق هستند.
منظور از « حالت » وضعیتهای ممکنی است که هر کدام از عوامل کلیدی در افق زمانی تحقیق میتوانند به
خود بگیرند.

« متوازن » مفهومی است انتزاعی که تعادلِ بین حالت در نظر گرفته شده در سناریو و روابط منطقی
داخل ماتریس اثر فیمابین را میسنجد .این روش به کمک مفهوم متوازن ،ناسازگاری را در سناریو تشخیص
می دهد .زمانیکه تعادل بین حالت در نظر گرفته شده در سناریو و روابط منطقی داخل ماتریس برقرار نباشد،
یک سناریوی ناسازگار در نظر گرفته شده است( وایما -یْیله .)2009 ،با ادامه مراحل مختلف  CIBبا توجه به
(وایما -یْیله )2010 ،تشریح میشود.

 -1-5-3-3مرحلهی اول -تعیین عوامل تشکیل دهندهی سناریو
عوامل تشکیلدهندهی سناریو در این مرحله تعیین میشوند .اینجاست که  CIBبه میکمک وصل
میشود و از خروجی آن استفاده میکند .عوامل کلیدی که در زیر فرآیند  16شناسایی شدند ،ورودیِ  CIBبه
حساب میآید .

 -2-5-3-3مرحلهی دوم -تعیین حالتهای ممکن هر عامل با توجه به افق زمانی تحقیق
بعد از اینکه عوامل کلیدی مشخص شدند ،حالتهای ممکن هر کدام با توجه به افق زمانی تحقیق تعیین
میشود .به این منظور دوباره تسهیلگران از خبرگان برای شرکت در پنل دعوت میکنند .افق زمانی تحقیق
 1404است ( زیرفرآیند17و جعبه تصمیم -18تشکیل حلقه ) جلسات پنل تا تعیین حالتهای همهی عوامل
ادامه مییابد.

)1 Cross Impact Balance( CIB
2 State
3 Balance
4 Loop
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 -3-5-3-3مرحلهی سوم -تشکیل ماتریس اثر فی ما بین حالتها و تکمیل آن
در مرحلهی سوم ،تسهیلگران ،تمام حالتهای بدست آمده را در سطر و ستون یک ماتریس قرار میدهند
تا امکان تحلیل اثر فیمابین فراهم شود .خبرگان این ماتریس را بر اساس وایما -یْیله( )2010تکمیل میکنند
( زیرفرآیند  (19ورود داده در ماتریس)) .بعد از پرکردن و جمعبندی ماتریس ،تسهیلگران آنرا وارد نرم افزار
سناریو ویزارد میکنند( زیرفرآیند  20و . )21

 -4-5-3-3مرحلهی چهارم -تهیهی لیست تمام سناریوها و تحلیل سازگاری با استفاده
از مفهوم متوازن
نرمافزار سناریو ویزارد ،سناریوهای سازگار و ناسازگار را بر اساس اصل جبران و روش ذکرشده در وایما-
یْیله(  .)2009مییابد .این نرمافزار نتایج خود را بر اساس تعداد ناسازگاری در سناریوها مرتب میکند؛ به این
ترتیب گروه آیندهنگاری میتواند دربارهی تعداد سناریوها و درنظرگیری سناریوهای ناسازگار تصمیمگیری کند
( زیرفرآیندهای  22و  23و. )24

 -5-5-3-3مرحلهی پنجم -تصمیمگیری دربارهی تعداد سناریوهای سازگار و ناسازگار و
تهیهی سبد سناریو
مرحلهی پنجم ،آخرین مرحله در  CIBاست .در این مرحله طی جلسهای دربارهی محتوای سبد سناریو
تصمیمگیری و تعداد سناریوها را انتخاب میکند ( زیرفرآیندهای 25و .)26

در نهایت در صورت قابل قبول بودن نتایج نیازی به تکرار تحقیق نیست؛ در غیر این صورت تحقیق باید
تکرار شود .اگر نتایج قابل قبول باشد ،گزارش آن منتشر می شود ( زیرفرآیندهای  27و .)28

1 Principle of Compensation
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 -6-3-3نمودار جریان کار تحقیق
نمودار جریان کار این تحقیق در شکل  5آمده است .گزارش حاضر ،اجرای تحقیق با توجه به زیرفرآیدهای
این نمودار را روایت میکند .شرح هر زیر فرآیند در بخشهای  4-3-3و  5-3-3آمد .راهنمای جدول در شکل
 5ارائه میشود.

شکل  5راهنمای نمودار جریان کار تحقیق
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شکل  6نمودار جریان کار تحقیق
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 -1-4مقدمه
در فصول قبل بعد از آن که اهمیت موضوع به درستی موشکافی و ادبیات موجود در این زمینه مطالعه
شد ،بهمنظور آیندهنگاری توسعه استان تا افق  1404با رویکرد آمایش یک مدل مفهومی تدوین گردید .در این
فصل به پیادهسازی مدل مفهومی مذکور در این پژوهش پرداخته خواهد شد تا نتایجی در جهت پاسخ به
سواالت اساسی این پژوهش استخراج گردد .اولین جزء تحقیق جمعآوری دادهها است که میبایست گردآوری
شود و سپس با نظارت تسهیل گران توسط خبرگان تحلیل ،تفسیر و پاالیش و سپس وارد فازهای بعدی مطالعه
گردند .در ادامه این فصل تمامی مراحل عملیاتی این پژوهش که شامل تشکیل تیم تسهیلگری و پنل خبرگی،
گردآوری عوامل موثر اولیه و جمعبندی آنها ،شناسایی عوامل کلیدی و همچنین شناخت سناریوهای توسعه
استان تا افق  1404توضیح داده خواهد شد.
 -2-4تشکیل گروه تسهیلگران و پنل خبرگان
برای شروع پژوهش با توجه به روشی که اتخاذ شده الزم است یک تیم تسهیلگری به منظور اداره و
تشکیل جلسات پنل خبرگی ،ارتباط با خبرگان و جمعبندی ورودی و خروجیهای هر فاز تشکیل شود .در همین
راستا یک تیم تسهیلگری شامل  8نفر از کارکنان سازمان مدیریت و برنامهریزی اصفهان که قبالً به مبانی و
روشهای آیندهنگاری مسلط شدهاند ،تشکیل شد .از طرفی چون این روش مبتنی بر خبره میباشد لذا ضروری
است تا گروهی از خبرگان برای این پژوهش انتخاب شود .بمنظور تشکیل پنل خبرگان و انتخاب افراد ،جلساتی
برگزار شد و یک تیم  16نفره از متخصصین و خبرگان استان با تخصصهای مختلف انتخاب شدند .در انتخاب
خبرگان سعی شده تا تمامی افراد به مفهوم توسعه مسلط بوده و همچنین حداکثر انطباق با اصول خبرگی را
داشته باشند .الزم بذکر است که به منظور آشنایی بیشتر خبرگان با این دست از پژوهشها و همگرایی مناسب
تیم تسهیلگری و پنل خبرگی با یکدیگر ،مباحثی شامل هدف تحقیق ،مبانی آیندهنگاری ،اصطالحات مرتبط
با آن و اصول خبرگی طی جلساتی توسط تیم تسهیلگری برای خبرگان ارائه گردید .با توجه به مدل مفهومی
ورس ،در این فصل باید سه مرحله کلی ورودی ،آیندهنگاری و خروجی انجام شود.
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 -3-4بخش اول :ورودی
 -1-3-4لیست اولیه عوامل مؤثر
اولین قدم در این تحقیق تهیه لیست اولیهای از عوامل مؤثر بر توسعه استان تا افق  1404میباشد .به
طور کلی جهت جمعبندی ادبیات و استخراج عوامل کلیدی مؤثر در توسعه استان اصفهان تا افق  1404بر
اساس مالحظات آمایش ،شناسایی و طبقه بندی عوامل مقدماتی ،ضرورتی انکار ناپذیر است .از اینرو ،در ابتدا
برای شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در توسعه استان اصفهان تا افق  1404منطبق بر پایه مالحظات آمایش
سرزمین ،دو مرحله مهم و اساسی انجام گرفت .در مرحله اول ،تیم تسهیلگری با جمعبندی عاملهای تدوین
شده سند آمایش سرزمین استان اصفهان ،سند توسعه استان اصفهان و سایر اسناد باالدستی یک لیست شامل
 109عامل مؤثر در توسعه استان اصفهان تا افق  1404با رویکرد آمایش ،شناسایی و تدوین کردند .سپس در
مرحله دوم ،جهت استخراج سایر عوامل و با هدف غنیتر ساختن لیست مذکور ،از روش طوفان فکری یا به
عبارت دیگر مصاحبه با کارشناسان ،خبرگان و مدیران اجرایی استان استفاده شد .بدین ترتیب برای شناسایی
مهمترین عوامل مؤثر در توسعه استان اصفهان ،از نمونه آماری خبرگان متشکل از  40نفر از مدیران فعال
اجرایی استان ،اعضای هیئتعلمی و کارشناسان برنامهریزی در سطوح مختلف و متخصص در زمینههای علوم
اقتصادی ،مدیریت ،جامعهشناسی ،جغرافیا و برنامهریزی شهری و منطقهای ،محیطزیست و برنامهریزی
اجتماعی و توسعه و غیره استفاده گردید .سپس در جلسهای که تمامی این افراد حضور داشتند ،کلیات این
پژوهش و مفاهیم و مبانی آیندهنگاری به صورت کامل توضیح داده شد .در پایان جلسه پرسشنامهای با یک
سوال در اختیار آنها قرار گرفت "به نظر شما چه عواملی در توسعه استان تا افق  1404با رویکرد آمایش مؤثر
هستند؟" .پس از تحلیل محتوی نظرات این افراد ،این نظرات با لیستی که از اسناد باالدستی تهیه شده بود،
ترکیب گردید و یک لیست اولیه شامل  137عامل مؤثر بر توسعه استان استخراج شد که در جدول  1مشاهده
میشود.
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جدول  1لیست اولیه عوامل مؤثر بر توسعه استان

ردیف

متغیر

ردیف

متغیر

1

استارت آپ ها

2

اشتغال پایدار روستایی

3

دولت الکترونیک

4

ساختار جمعیت روستایی

5

دسترسی به اطالعات

6

تغییر بافت روستایی

7

فضای مجازی

8

برندینگ صنایع دستی

9

کریدور علم و فنآوری استان

10

انتقال مهارت

11

تکمیل زنجیرههای تولید
دانش بنیان( تکنولوژی
محور)

12

بازاریابی صنایع دستی

13

دانش بنیانی

14

رقابت پذیری کاالهای داخلی

15

نهادهای پشتیبان اقتصاد
دانش بنیان

16

بهرهوری نیروی کار دربخش صنعت

17

اشتغال

18

سهم  R&Dاز GDP

19

امنیت اقتصادی

20

تکنولوژی فرآوری محصوالت
معدنی

21

بازار سرمایه

22

خام فروشی معدنی

23

بهرهوری

24

تکنولوژی تولید در بخش صنعت

25

تاب آوری (اقتصاد مقاومتی)

26

انتقال تکنولوژی

27

تحریمهای بین المللی

28

صنایع با تکنولوژی باال

29

تورم

30

صنایع آالینده و آب بر

31

حکمرانی خوب

32

سبک زندگی خانواده

33

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

34

تحمل اجتماعی

35

فساد مالی و اداری

36

حقوق شهروندی

37

فضای کسب و کار

38

ساختار سنی جمعیت

39

کارآفرینان

40

ساختار سیاسی

41

نرخ ارز

42

سرمایه اجتماعی
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ردیف

متغیر

ردیف

متغیر

43

نظام بانکی

44

سرمایه انسانی

45

هزینه مبادله

46

سرمایه فرهنگی

47

آموزشهای فنی و حرفهای

48

سیاست خارجی

49

اشتغال فارغالتحصیالن
دانشگاهی

50

سیستم قضایی

51

عدالت آموزشی

52

شایسته ساالری

53

کیفیت آموزشهای همگانی

54

شکاف طبقاتی

55

سیستم ارزیابی علمی
(کنکور)

56

شکاف نسلی

57

دانشگاه کارآفرین (نسل
سوم)

58

عدالت جنسیتی

59

پرورش خالقیت و استعداد
یابی در آموزش عمومی

60

فرهنگ شهروندی

61

مهارتهای زندگی در
آموزش عمومی

62

کیفیت زندگی

63

الگوی مصرف انرژی

64

کیفیت قوانین

65

سهم انرژیهای تجدیدپذیر

66

ترجیح منفعت شخصی بر منفعت
اجتماعی

67

قیمت نسبی انرژی

68

ارتباطات اجتماعی

69

فناوری تصفیه پساب

70

انگیزه اصالح و تغییر در میان افراد
جامعه

71

چاههای غیر مجاز

72

مهاجرت برون استانی

73

برداشتهای غیر مجاز آب-
های سطحی

74

مهاجرت درون استانی

75

بهرهوری آب

76

الگوی کشت

77

خشکسالی

78

بهرهوری نیروی کار در بخش
کشاورزی
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ردیف

متغیر

ردیف

متغیر

79

کیفیت آب شرب و
کشاورزی

80

تکنولوژی تولید در بخش کشاورزی

81

مدیریت تامین آب

82

سالمت محصوالت کشاورزی

83

مدیریت تقاضای آب

84

آب مجازی

85

مدیریت عرضه آب

86

مراتع

87

بازاریابی

88

شبکه توزیع محصوالت کشاورزی

89

صادرات غیر نفتی

90

قیمت آب کشاورزی

91

سهم واردات کاالهای
واسطهای و سرمایهای از کل
واردات

92

صنایع تبدیلی

93

تجارت الکترونیک

94

بومگردی

95

شبکههای توزیع کاال و
خدمت

96

جاذبههای گردشگری

97

بیماریهای غیر واگیر
(دیابت و چاقی و)...

98

بازاریابی گردشگری

99

سالمت روان

100

زیر ساختهای گردشگری

101

گردشگری سالمت

102

تعامل بین بخشی با اولویت
گردشگری

103

کارایی نظام پیشگیری و
درمان

104

فرهنگ تعامل با توریست

105

ورزش همگانی

106

گردشگری خارجی

107

ورزش قهرمانی

108

آلودگی هوا

109

سهم حمل و نقل ریلی

110

پارک صنعتی اکولوژیک

111

سهم حمل و نقل عمومی

112

تنوع زیستی

113

هزینههای حمل ونقل

114

ظرفیت برد زیست محیطی

115

خودروهای هیبرید

116

زاینده رود و تاالب بین المللی
گاوخونی
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ردیف

متغیر

ردیف

متغیر

117

شبکه و زیرساخت حمل و
نقل جادهای

118

اکوسیستم منطقه زاگرس

119

سیستمهای هوشمند
نظارتی و کنترلی حمل و
نقلITS-

120

کیفیت محیط زیست

121

ظرفیت فرودگاه

122

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

123

هاب لجستیک

124

مدیریت پسماند

125

استانداردهای شهرسازی

126

مکانیابی فعالیتهای اقتصادی و
زیربنایی

127

باز آفرینی شهری

128

ارایه خدمات بهداشتی تشخیص
درمانی

129

توزیع متناسب جمعیت
شهری

130

توانمندسازی افراد جامعه

131

هزینه شهرنشینی

132

عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

133

کیفیت شهرنشینی

134

رضایتمندی از خدمات و کیفیت
خدمات

135

مدیریت هوشمند شهری

136

پوشش همگانی سالمت

137

عشایر

 -4-4بخش دوم :آیندهنگاری
 -1-4-4تحلیل
خروجی این قسمت شناسایی عوامل کلیدی میباشد .لذا در این راستا الزم است تا همانطور که در فصل
قبل گفته شد از روش میکمک استفاده شود .برای استفاده از روش میکمک میبایست یک ماتریس مربعی
از عوامل مؤثر تشکیل شوند و سپس طبق چارچوب تعیین شده در این روش وزندهی گردند .پس برای تکمیل
این ماتریس نیاز است تا عوامل مؤثر شناسایی و استخراج شوند.
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الف)شناسایی عوامل مؤثر

جهت ارزیابی و کنترل بیشتر لیست اولیه 137 ،عاملی که در مرحله قبل شناسایی شده بودند ،به عنوان
ورودی در اختیار تمام خبرگان قرار گرفت و سپس از خبرگان خواسته شد تا به صورت متمرکز و با استفاده از
رویکرد مشارکتی ،تفسیر و مناظره به نقد هر یک از عوامل بپردازند و چنانچه معتقدند که عاملی باید در این
لیست اضافه گردد نظر خود را بیان نمایند .پس از آنکه این لیست به همراه تمام عاملهای پیشنهادی خبرگان
تجمیع شد ،آنها میبایست با توجه به موضوع بحث و دالیل خود و همچنین تفسیر و توضیح سایر افراد در
خصوص ماندن یا حذف کردن هر یک از عوامل موجود در لیست به صورت جمعی تصمیمگیری میکردند.
پس از چند جلسه بحث و گفتگو در پنل خبرگی لیستی شامل  67عامل مؤثر بر توسعه استان توسط خبرگان
شناسایی شد .لیست نهایی عوامل مؤثر بر توسعه استان در جدول  2مالحظه میشود.
جدول  2لیست نهایی عوامل مؤثر بر توسعه استان

ردیف

متغیر

ردیف

متغیر

1

دولت الکترونیک

2

سهم سالمت در مخارج خانوار

3

محتوای الکترونیک (دیجیتال)

4

ورزش همگانی

5

زیرساخت فناوری ارتباطات و
اطالعات

6

دینداری(مبانی،احکام و اخالق)

7

تجارت الکترونیک

8

سهم بخش خصوصی از اقتصاد

9

زیرساخت حمل و نقل

10

برندینگ صنایع دستی

11

هاب لجستیک

12

زیر ساختهای گردشگری

13

دانش بنیانی

14

مدیریت منابع و جاذبههای گردشگری

15

حکمرانی خوب

16

تعامل بین بخشی با اولویت گردشگری

17

فساد مالی و اداری

18

قیمتهای نسبی

19

فضای کسب و کار

20

ایجاد زنجیرههای تولیدی

21

ثبات قوانین در حوزه اقتصاد و
بازرگانی

33

اعمال استاندارد بر اساس قرارداد

23

بازار سرمایه

24

نظام بودجهریزی

25

بهرهوری

26

نظام مالیاتی
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ردیف

متغیر

ردیف

متغیر

27

نظام بانکی

28

صندوقهای باز نشستگی

29

سرمایه انسانی

30

بازاریابی

31

بهره پولی

32

صادرات غیر نفتی

33

قاعده پولی(ارز و تورم)

34

سهم واردات کاالهای واسطهای و
سرمایهای از کل واردات

35

کریدور علم و فنآوری استان

36

شبکههای توزیع کاال و خدمت

37

استارت آپ

38

شرکای راهبردی در تجارت

39

کارآفرینی

40

تکنولوژی متناسب

41

منابع مالی خطرپذیر

42

سهم  D&Rاز GDP

43

استانداردهای شهرسازی

44

عدالت جنسیتی

45

تحریم بینالمللی

46

مدیریت منابع و مصارف آب

47

سیاست خارجی

48

الگوی کشت

49

سیستم قضایی

50

آلودگی زیست محیطی(آب ،هوا ،خاک
و صوت)

51

سبک زندگی

52

ساختار فضایی فعالیتها با مالحظات
آمایشی

53

پایداری خانواده

54

کریدور منابع حیاتی استان(زاینده رود
و تاالب بینالمللی گاو خونی)

55

حقوق شهروندی

56

مدیریت پسماند

57

سرمایه اجتماعی(اعتماد و
مشارکت)

58

آموزشهای فنی و حرفهای و کسب و
کار

59

ساختار سنی جمعیت

60

کیفیت آموزشهای همگانی

61

دیپلماسی فعال عمومی(سطح)2

62

مهارتهای زندگی در آموزش عمومی

63

ارائه جامع خدمات بهداشتی
تشخیصی درمانی

64

عدالت آموزشی

65

پوشش همگانی سالمت

66

آموزش بر مبنای ایجاد مهارت و
توانایی

67

سواد سالمت
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ب)شناسنامه عوامل مؤثر

با توجه به اهمیت درک درست از عوامل مؤثر در توسعه استان اصفهان و همچنین نیاز به برداشت مشترک
از آنها توسط خبرگان الزم است تا هر یک از این عوامل به اندازه کافی تشریح شوند .در ادامه در جدول 3
لیستی از تعاریف مربوط به عوامل موثر قابل مشاهده است .الزم به ذکر است که تمامی تعاریف با همکاری
تیم تسهل گری و پنل خبرگان و با استناد به مراجع علمی معتبر گردآوری شده است.
جدول  3شناسنامه عوامل مؤثر

متغیر

عامل

به اعمالی گفته می شود که از سوی یک کشور علیه کشور دیگر ،به تنهایی یا به
کمک کشورهای دیگر و برای مجازات این کشورها ،با اهداف محروم ساختن آنها
از انجام برخی مبادالت یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم
(از دید مجریان تحریم) اجرا میشود .تحریم بینالمللی دارای گونههای مختلفی
است(چسترمن ، )2003 ،1و از آن جمله:
تحریم دیپلماتیک :کاهش یا قطع روابط دیپلماتیک ،مانند بستن سفارتها
تحریم بینالمللی

تحریم اقتصادی :کاهش یا قطع امکان تجارت ،معموالً در مورد جنگافزارها ،یا با
استثنا کردن موارد پزشکی و خوراکی .باید بین تحریم اقتصادی و تحریم بازرگانی،
که صرف ًا برای اهداف اقتصادی و نه اهداف سیاسی صورت میگیرند ،تفاوت گذاشت.
تحریم نظامی :دخالت نظامی
تحریم ورزشی :عدم شرکت در مسابقات ورزشی به میزبانی یک کشور یا جلوگیری
از شرکت نمایندگان آن کشور در یک مسابقه ورزشی
تحریم زیستمحیطی :تحریمهایی به هدف افزایش مشارکت کشورها در محافظت
از محیطزیست.
سیاست خارجی عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرحریزی

سیاست خارجی

شده توسط تصمیمگیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین،
در چهارچوب منافع ملی و در محیط بینالمللی است .بهطور خالصه میتوان گفت
1 Chesterman
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که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است
که در صحنهی بینالمللی از سوی دولتها انجام میپذیرد .سیاست خارجی
میتواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولتها باشد
(مقتدر.)1358 ،و در تعریفی دیگر میتوان اینطور تعریف کرد که :جهتی را که
یک دولت بر میگزیند و در آن از خود تحرک نشان میدهد و نیز شیوهی نگرش
دولت را نسبت به جامعهی بینالمللی ،سیاست خارجی میگویند (خوشوقت،
.)1375
سیستمی است که قوانین را در یک کشور یا جامعه بینالمللی تفسیر و اعمال
میکند .اولین سیستمهای حقوقی جهان برای رفع اختالفات و خشونت بین
سیستم قضایی

شهروندان ایجاد شدند (لسافر.)1358 ،1
قوه قضایی عمدتا قانون را تفسیر و اعمال میکند ،اما در برخی از سیستمها میتواند
قانون را ایجاد کند.

استارتاپها ،کسبوکارهای جدید هستند که عموما حول محور تکنولوژی شکل
میگیرند و دارای پتانسیل رشد باالیی هستند .اریک ریس( 2کارآفرین) استارتاپ را
یک نماد انسانی برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام
باالیی وجوددارد تعریف میکند.
استارت آپ

اصوال استارتاپها از فناوری اطالعات استفاده میکنند و از پتانسیلهای موجود
در شبکههای مجازی برای بازاریابی و ارائه محصوالت و خدمات خود بهره
میگیرند .این کسبوکارها نوپا هستند و با حداقل امکانات سازمانی به لحاظ
سخت افزاری راهاندازی میشود به گونهای که خیلی مواقع در مرز کسبوکارهای
خانگی قرار میگیرند ولی پتانسیل رشد زیاد و ایجاد تحول در بازار را با خود
دارند.

1 Lesaffer
2 Eric ries
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تعریف استارت آپ به عنوان یک واژه انگلیسی در دیکشنری وبستر :استارت آپ
یک کسب و کار جدید است.
تعریف استارت آپ توسط مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا : 1کسب و کاری
که عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد باالیی دارد.
تعریف استارت آپ توسط استیو بلنک :سازمانی که در جستجوی یک مدل کسب
و کار که قابل تکرار و مقیاس پذیر باشد شکل گرفته است.
تعریف استارت آپ توسط اریک ریس :استارت آپ یک نهاد انسانی است که برای
ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام باالیی وجود دارد به
وجود آمده است.
منابع مالی خطرپذیر ،تامین مالی است که سرمایهگذاران برای شرکتهای جدید
و کسب و کارهای کوچک که احتماال دارای پتانسیل رشد بلند مدت هستند فراهم
میکنند .منابع مالی خطرپذیر به طور کلی از سرمایهگذاران خیر ،بانکهای
سرمایهگذاری و سایر موسسات مالی تشکیل میشود .همچنین همیشه به صورت
پولی نیست و میتواند به صورت تخصص فنی یا مدیریتی ارائه شود.
منابع مالی
خطرپذیر

اگرچه ممکن است برای سرمایهگذاران مخاطرهآمیز باشد ،اما پتانسیل بازدهی
باالتر از میانگین ،به این امر جذابیت میبخشد .برای شرکتهای جدید یا
شرکتهایی که دارای سابقه عملی محدود هستند (کمتر از دو سال) ،سرمایهگذاری
به طور فزایندهای تبدیل به یک منبع محبوب و حتی ضروری میشود ،به خصوص
اگر آنها به بازارهای سرمایه ،وام های بانکی یا سایر ابزارهای بدهی دسترسی
نداشته باشند .نکته اصلی این است که سرمایهگذاران معموال در ازای سرمایهگذاری
مقدار مشخصی سهام دریافت میکنند و بنابراین در تصمیمگیریهای مدیریتی
شرکت دخیل هستند.

كریدور علم و

کریدور علم و فناوری به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه اقتصاد دانش محور

فناوري

با ایجاد انگیزش در صنایع برای حرکت به سمت فناوری های نوین و کسب و
1 USSBA
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کارهای با ارزش افزوده ،تالش مینمایند محیطی جذاب برای سرمایهگذاران ،بنگاه-
های اقتصادی ،شرکتها و موسسات دانش محور و شهروندان پدید آورند .این
کریدورها شامل مولفههای مختلفی از قبیل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی،
مراکز تحقیقاتی ،پارکهای علم و فناوری ،صنایع گوناگون و شرکتهای دانشبنیان
میباشد و هدف اصلی آنها شکلدهی خوشههای فناوری میباشد(شیخزینالدین،
.)1393
به عبارت دیگر کریدور علم و فناوری به مجموعه افراد ،سازمان ،روشها ،قوانین،
رویدادها و باورها در یک منطقه جغرافیایی گفته میشود که بر فعالیتهای
کارآفرینی(و نه اشتغالزایی) در آن منطقه اثر میگذارد .سازمان یافتن کریدور علم
و فناوری به حداقل یک دهه تالش و تعهد و حضور مفیدِ همه این اجزا نیاز دارد.

برینگر و ایرلند در تعریف کارآفرینی میگویند :کارآفرینی یک فرایند است که طی
آن افراد ،فرصتهایی را که میبینند ،بیتوجه به منابعی که در حال حاضر در اختیار
دارند ،تعقیب میکنند تا بتوانند از کاالها و خدماتی که آینده خلق خواهد شد ،بهره
ببرند.
ریچارد کانتیلون اقتصاددان فرانسوی-ایرلندی ،عصارهی اصلی کارآفرینی را
در ریسک کردن میداند و کارآفرین را چنین تعریف میکند :کسی که کسب و
كارآفرینی

کاری را سامان میدهد و ریسک این کار را میپذیرد .به این امید که از این
ریسک کردن ،سودی به دست آورد.
هوارد استینوسن که زمانی مدیر انتشاراتِ دانشگاه هاروارد نیز بوده است ،کارآفرینی
را به صورت زیر تعریف میکند :کارآفرینی تعقیب فرصتهاست .فرصتهایی که
فراتر از منابعی هستند که امروز در دسترس داریم.
پیتر دراکر ،پدر علم مدیریت ،کارآفرین را کسی میداند که فعالیتی را با سرمایه اقتصادی
خودش شروع میکند ،ارزشها را تغییر میدهد و در محیط اطراف خود تحول ایجاد میکند
و به سمت بهتر شدن میبرد.
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با توجه به تعاریف متعددی که برای کارآفرین وجود دارد شاید با ادغام آنها بتوان
گفت که کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایدههای
نو ،خالق و شناسایی فرصتهای جدید با بسیج منابع ،به ایجاد کسب و شرکتهای
نو  ،سازمانهای جدید و نوآور رشد یابنده مبادرت میورزد .این امر توام با پذیرش
خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارئه خدمات به جامعه میشود.
انگیزههای مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر میباشد که از جمله آنها  :نیاز به
موفقیت ،نیاز به کسب درآمد و ثروت ،نیاز به داشتن شهرت ،و مهمتر از همه
نیازمندی به احساس مفید بودن و استقالل طلبی را میتوان نام برد.
همچنین نکتهای قابل تامل این است که جنسیت کارآفرینان در اکثر کشورها را
مردان تشکیل میدهند لیکن الزم است ذکر شود در کشورهای آلمان ،روسیه،
مالزی ،ونزوئال تعداد زنان با اختالف ناچیزی کمتر از مردان میباشد .این درحالی
است که در کشورهای تونگا ،برزیل و گواتماال تعداد زنان کارآفرین بیشتر از مردان
بودهاست.
امنیت اقتصادی شاخصی چند وجهی بوده که بر اساس سطح و شاخص از آن
تعریفهای متفاوتی میشود .اما با توجه به بررسی انجام شده به نظر بهترین تعریف
از این شاخص به صورت زیر میباشد :امنیت اقتصادی ،وضعیت باثباتی از شرایط
و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد ،جامعه ،سازمان
و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به طور بهینه میتوانند به تولید ،توزیع و
ثبات قوانین در

مصرف ثروت بپردازند .بهعبارت دیگر یک جامعه را زمانی میتوان از لحاظ اقتصادی

حوزه اقتصاد و

ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاهها بهعنوان

بازرگانی

مهمترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطالعات
یکسان به بهینهسازی رفتار خود بپردازد(برومند ،همکاران .)1387 ،بر اساس این
تعریف یکی از مهمترین زیر بناهای اقتصادی یک کشور جهت دستیابی به توسعه
پایدار ،وجود امنیت اقتصادی در یک جامعه است.
دولت میتواند عاملی برای ایجاد امنیت یا ناامنی باشد .به هر میزان دولتها
حرکات و اهداف خود را در چارچوب قوانین(قوانین مورد تایید و تصویب اکثریت
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جامعه) انجام دهند ،بازیگران و کارگزاران اقتصادی توانایی بیشتری برای پیشبینی
وضعیت آتی خود و جامعه خواهند داشت و میتوانند اهداف و رفتار خود را در یک
مسیر هدایت شده قرار دهند .اما در صورتی که دولت در وضع و تغییر قوانین از
اصول و قواعد مشخصی تبعیت نکند ،منجر به افزایش نا اطمینانی در اقتصاد شده
و هزینه مبادله و قیمت تمام شده کاالها و خدمات را افزایش میدهد .این امر
منجر به کاهش قدرت رقابت در عرصه بینالمللی و منطقهای شده و در نهایت
منجر به کاهش میزان رفاه عمومی میگردد.
همچنین باید توجه داشت چون قوانین نمیتواند در طی زمان ثابت باشد باید تغییر
آن مبتنی بر قاعده باشد و بر اساس قاعدهای متناسب با مقتضیات زمانی و محیطی
تغییر کند.
بهرهوری ترکیب کارآیی و اثربخشی را نشان میدهد و شکل عمومی شاخص بهره-
بهرهوري

وری به صورت نسبت ستانده به نهاده (خروجیها به ورودیها) تعریف میشود.
کارایی :به معنی انجام درست کارها و مترادف با استفاده بهینه از منابع است.
اثربخشی :اثربخشی به معنای انجام کارهای درست ،جهت رسیدن به اهداف است.
بازار سرمایه از زیر مجموعههای بازار مالی 1میباشد .در یک تعریف ساده بازار
سرمایه به بازاری اطالق میشود که در آن خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق
بهادار ،با سررسید بیشتر از یک سال و داراییهای بدون سررسید ،در آن انجام
میشود .جهت محاسبه میزان تعمیق این بازار در اقتصاد ،از شاخصهای متفاوتی
استفاده میگردد .مهمترین شاخص برای اندازهگیری نقش این بازار در یک اقتصاد،

بازار سرمایه

نسبت ارزش جاری بازار به تولید ناخالص داخلی است .با توجه به اینکه در این
بازار تامین مالی بلندمدت بنگاهها بدون تعهد به پرداخت بازده ثابت انجام میگیرد
این بازار از اهمیت بسیار زیادی برای بنگاههای تولیدی دارد .لذا هر چه سهم این
بازار در تامین مالی افزایش یابد منابع مالی بنگاهها ،ارزانتر و با دید بلندمدت
تامین می گردد .همچنین باید گفت بازار سرمایه بازاری است که منابع الزم برای
تشکیل سرمایه (ثابت ،ناخالص و داخلی) جمعآوری میشود .با توجه به مطالعات

Financial market
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بسیار زیادی که در زمینه اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشورها انجام شده است
میتوان گ فت که توسعه این بازار عالوه بر ایجاد رشد بر شاخصهای عدالت
اجتماعی نیز بسیار موثر است .که این در صورتی است که بازار سرمایه حبابی
نباشد (شرایطی که ارزشهای بازاری تعیین شده متناسب با ارزشهای ذاتی
مربوطه باشد).
مجموعهای است از بانکهای تجاری ،تخصصی و مرکزی که دو دسته خدمات
ایجاد میکند -1 .خدمات واسطهگری مالی ،شامل مجموعهای از فعالیتها در
عملیات بانکی ،شامل سیاستگذاری ،برنامهریزی و سازماندهی و اجرا ،نظام
بانکداری و  -2سایر خدمات مثل انتقال وجوه ،انتشار انواع تفاهمنامهها و ...
میباشد .نظام بانکی به طور متعارف بیشتر موظف به تامین مالی کوتاهمدت برای
بنگاههاست و بنگاهها در چارچوب روشهای مبادالتی در تخصیص منابع موظف
نظام بانکی

به پرداخت هزینه ثابت در بانکها میباشد.
لذا تامین مالی از این بازار هر چند ساده است اما پر هزینه میباشد .اما در حال
حاضر در کشور متقاضیان تامین مالی از سیستم بانکی کشور دارای مساله نیستند
و مشکل اصلی نظام بانکداری (شامل سیاستگذاری و برنامهریزی و سازماندهی)
است .بر اساس این تعریف و با توجه به حجم زیان انباشته بانکها در اقتصاد ایران
به نظر میرسد که نظام بانکی در کشور در حال ورود به وضعیت بحرانی است و
در صورت عدم واکنش جهت اصالح آن میتواند وضعیت کل اقتصاد را دچار بحران
نموده و دستیابی به توسعه را با چالش مواجه نماید.

بهره پولی(نرخ)

نرخ بهره ،نرخ پاداشی است که در قراردادهای قرض بین قرض دهنده و قرض
گیرنده و در بازار پول تعیین می شود و شکل نظام یافته آن نرخ بهره بانکی است
که به عنوان یک هزینه برای فعالیتهای سرمایه گذاری مطرح میباشد ،لذا بیشتر
بودن آن هزینههای سرمایه گذاری را میتواند محدود کند.
مفهوم سرمایه انسانی ناظر بدین واقعیت است که انسانها در خـود سـرمایهگـذاری

سرمایه انسانی

میکنند به عبارتی این مفهوم بر قدرت تولیدی یا مولدیت نیروی انسانی تاکید
میکند .این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش ،کارآموزی یا فعالیتهایی کـه
بـازده آتـی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام العمرش باال میبرد صورت میگیرد.
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در واقع سرمایه انسانی تلفیقی از ویژگیهای ژنتیک ،توانمندیهای احراز شده،
مهارتها و تجربههـای کسـب شده توسط فرد در طول زندگی است .سرمایه
انسانی نیرویی است که در فرد فعال میشود ،توان و امکان او را برای تولید کاال و
خدمتی که موجب استغنا و رفاه وی در زندگی فردی و اجتماعی میگردد افـزایش
مـیدهـد .تفاوتهای گسترده بین سطح ظرفیتها ،ناشی از وجود تفاوت درکسب
تواناییهاسـت کـه بـه سرمایهی انسانی معروف است(هندریک و لوتز.1)2002 ،
شواهد فزاینده نشان میدهد که فعالیتهای سرمایه انسانی نقشی مهم در بهبود
عملکـرد ایفاء مینماید .شواهد مربوط به بـازده مثبـت و قابـل توجـه بـر
سـرمایهگـذاری در سرمایه انسانی دامنهای از مهارتهای فردی تا نتایج و
بروندادهای سـازمانی ماننـد افـزایش میزان ارائه خدمات ،بهرهوری چشمگیر،
سـودآوری ،عملکـرد سـازمان در جامعـه ،و بهبـود کیفیت خدمات
تولیدات(صنوبری.)1388 ،
قاعده پولی :چارچوبی که بر اساس آن حجم پول در اقتصاد در طی زمان تغییر
میکند که معروفترین آن متعلق به فیلتون فیلد من است که بر اساس این قاعده
وقتی حجم پول در سطح بهینه است که نرخ بهره پولی معادل صفر بشود.
قاعده ارزی :در نظام نرخ ارز شناور تعیین نرخ ارز به بازار واگذار میشود اما مقام
قاعده پولی
(ارز و تورم)

ارزی برای مقابله با نوسانات روزانه نرخ ارز از طریق بازار دخالت میکند .دخالت
مقام ارزی متکی به چارچوبی در تعیین نرخ ارز تعادلی است .چارچوب ها یا نظریه
های مختلفی برای تخمین نرخ ارز تعادلی طرح شده است .در اقتصادهایی که
عمده اقالم عرضه و تقاضا برای ارز به خاطر تجارت خارجی باشد نظریه مبنایی
برای تعیین نرخ تعادلی ارز نظریه برابری قدرت خرید یا  PPPاست در قانون برنامه
ششم به طور تلویحی به آن اشاره شده است .بر این اساس مبنای تعیین نرخ ارز
در میان مدت تفاوت نرخ تورم در داخل با کشورهای اصلی طرف تجارت میباشد.

)1 Hendricks,Lutz,(2002
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اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که براساس تولید ،توزیع و کاربرد دانش و
اطالعات شکل گرفته است .به عبارتی دیگر دانش عامل اصلی رشد اقتصادی ،تولید
دانش بنیانی
(اقتصاد)

ثروت و اشتغال در تمامی صنایع میباشد و تمامی فعالیتهای اقتصادی به نوعی
به دانش متکی هستند(محمدی و همکاران.)2016 ،
با توجه به مباحث طرحشده دانشبنیانی معادل افزایش سهم دانش در ارزش
تولیدات نسبت به سهم نیروی کار و سرمایه در تولید است.
حکمرانی زمانی « خوب» تلقی میشود ،که بازیگران 1و ساختارهای رسمی و
غیررسمی تأثیرگذار بر تصمیمگیری و اجرای تصمیمات ،در هشت مشخصه ،به

حکمرانی خوب

طور دموکراتیک ،مدیریت شوند .این هشت مشخصه عبارتند از :مشارکتی؛ اجماع
محور؛ مسئولیتپذیر؛ شفاف؛ پاسخگو؛ اثربخش و کارا؛ منصفانه و همهگیر ؛ پیرو
حکومت قانون(ایتن.2)2007 ،
به طور قطع یکی از عوامل اثرگذار بر فعالیتهای اقتصادی وجود فضای سالم در
سیستم بوروکراتیک حاکمیت است .از اینرو سازمانهای جهانی به منظور
اندازه گیری وضعیت اقتصاد کشورها از حیث سالمت اداری اقدام به تعریف و
اندازهگیری "شاخص احساس (ادارک) فساد "3در سطح کشورها نمودهاند .شاخص

فساد مالی و
اداري

ادارک فساد ،شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را درمیان
سایر کشورهای جهان نشان میدهد .سازمان شفافیت بینالمللی ،4با استفاده از
شاخص ادراک فساد ،کشورها را برحسب میزان فساد موجود درمیان مقامات دولتی
و سیاستمداران رتبهبندی میکند .سازمان شفافیت بینالمللی گزارشهای ساالنه
خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها ،شرایط
دسترسی شهروندان به خدمات عمومی ،ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشورها
و موقعیت بخش خصوصی تهیه میکند.

1 Actors
2 Eaton
)3 Corruptions Perception Index(CPI
4 Transparency International Organization
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این سازمان فساد را به طور کلی به عنوان «سوء استفاده از قدرت سپرده شده برای
سود شخصی »1تعریف می کند.
در یک تقسیمبندی ساده در خصوص الگوهای رشد از منظر اقتصاد خرد دو دیدگاه
وجود دارد ،اول نظریات و مکاتبی که رشد تولید را ملزم به افزایش سرمایه
مینمایند و فقط عوامل داخلی بنگاهها را در رشد تولید موثر میدانند .اما در دیدگاه
دوم نظریات و مکاتبی قرار میگیرند که به عوامل پیرامونی رونق فعالیتهای
اقتصادی بنگاه پرداخته و معتقدند که بسترهای موجود در اقتصاد عامل اصلی در
رشد تولید است .از اینرو و در چارچوب دیدگاه دوم به تولید ،طی سالیان اخیر
بانک جهانی به منظور ارزیابی فضای کسب و کار در کشورها ،اقدام به تعریف و
محاسبه شاخص آسانی انجام کسب و کار 2نمود.
فضاي كسب و كار شاخصهایی که توسط بانک جهانی برای بررسی وضعیت فضای کسبوکار مورد
استفاده قرار میگیرد 11 ،مورد است و هر کدام دارای اجزایی برای اندازهگیری
هستند .این شاخصها و اجزای آنها عبارتاند از:3
-1سهولت کسبوکار

-2شروع کسبوکار

-4استخدام نیروی کا

-5ثبت دارایی /اموال شرکت -6اخذ اعتبار

-7حمایت از سرمایهگذاران (سهامداران جزء)
-9تجارت برونمرزی

-3اخذ مجوزهای ساختمانی
-8پرداخت مالیات

-10اجرا و الزامآور بودن قراردادها

-11انحالل کسبوکار
اعمال استاندارد
بر اساس قرارداد

دولت الکترونیکی

وضع و اعمال استاندارد بر اساس قرارداد بین طرفین برای برخی کاالها و خدمات
به ضرورت عرضه و تقاضا در جامعه است .الزم به ذکر است این استانداردها،
استانداردهای حوزه سالمت و بهداشت را شامل نمیشوند.
دولت الکترونیکی عبارت است از ارائه الکترونیکی خدمات دولت به شهروندان،
بنگاههای خصوصی ،سازمانهای غیردولتی ،کارمندان و سایر اجزاء دولت ،با

1 the abuse of entrusted power for private gain
2 Ease of doing business index
)3 International Bank for Reconstruction and Development(IBRD
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استفاده از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات ،به منظور کاهش زمان و هزینه
ارائه خدمت ،افزایش کارایی و بهرهوری ،افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری.
ارائه خدمات به صورت الکترونیک مستلزم داشتن ارتباط دو طرفه بین دولت و
سایر طرفهای مورد تعامل میباشد .بر این اساس دولت الکترونیک ،به ارتباط
دولت با بخش خصوصی ( ،)G2Bبا شهروندان ( ،)G2Cبا سایر بخشهای دولت
( ،)G2Gبا کارمندان ( )G2Eو با سازمانهای غیردولتی ( )G2Nطبقه بندی
میگردد.
مراحل تکامل دولت الکترونیکی:
 -1اطالع رسانی الکترونیکی
 -2تعامل الکترونیکی
 -3تراکنش الکترونیکی
 -4دگرگونی و ایجاد پرتال واحد خدمات
چنانچه مراحل تکامل دولت الکترونیکی ،به صورت کامل تحقق یافته و عالوه بر
آن دموکراسی الکترونیکی نیز با هدف افزایش مشارکت سیاسی شهروندان با ابزاری
همچون رایگیری ،نظرسنجی و ارزیابی آنالین ،اعمال گردد ،آنگاه دولت
الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی ارتقاء مییابد .به منظور توسعه دولت
الکترونیکی میباید در حوزه های  -1زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات -2
منابع انسانی  -3استراتژی و  -4بخش خصوصی توسعه صورت پذیرد(سیائو،
.)2005
محتوای الکترونیکی (دیجیتال) عبارت است از الکترونیکی شدن کلیه خدمات قابل
محتواي

ارائه توسط دولت ،بخش خصوصی ،کسب و کارها و سازمانهای عمومی و غیردولتی

الکترونیکی

به همه اقشار جامعه اعم از حقیقی و حقوقی با استفاده امکانات فناوری اطالعات

(دیجیتال)

و ارتباطات به منظور کاهش زمان و هزینه ارائه خدمت ،افزایش کارایی و بهرهوری،
افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری.
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محتوای الکترونیکی(دیجیتال) میتواند به عنوان مفهومی جامع و فراگیر به بخش-
هایی نظیر دولت الکترونیک ،تجارت الکترونیک ،آموزش الکترونیک ،سالمت
الکترونیک ،گردشگری الکترونیک ،بانکداری الکترونیک ،بیمه الکترونیک و ...
طبقهبندی گردد.
به منظور توسعه محتوای الکترونیکی (دیجیتال) میباید در حوزههای زیر توسعه
صورت پذیرد:
 -1زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات :توسعه در زیرساختهای مخابراتی،
شبکه و سخت افزار ،زیرساختهای پستی نوین ،زیرساختهای تبادل اطالعات و
زیرساختهای تامین امنیت فضای تبادل اطالعات.
 -2منابع انسانی :مدیریت  ITکارآمد و بروز ،نیروی آموزش دیده و مهارتی فناوری
اطالعات ،آموزش همگانی در حوزه فاوا.
 -3استراتژی :داشتن استراتژی ،چشم انداز و خط مشی توسعه محتوای
الکترونیک(دیجیتال) در حوزه مدیریت فاوا ،دارا بودن استراتژی معماری سازمانی
و مدیریت ریسک.
 -4بخش خصوصی کارآمد و بروز :به منظور توسعه سیستمهای کابردی
( )applicationخدمات فاوا.
تجارت الکترونیکی عبارت است از الکترونیکی شدن کلیه خدمات مرتبط با کسب
و کار و تجارت اعم از خرید و فروش محصوالت ،خدمات و اطالعات توسط هر بنگاه
دولتی و یا خصوصی به همه اقشار جامعه اعم از حقیقی و حقوقی با استفاده امکانات
تجارت
الکترونیکی

فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور کاهش زمان و هزینه ارائه خدمت ،افزایش
کارایی و بهرهوری ،افزایش شفافیت و کاهش فساد.
انواع مدلهای تجارت الکترونیکی عبارتند از:
) : B2B (Business to Businessتجارت الکترونیک بنگاه – بنگاه  :تجارت
الکترونیک بین دو بنگاه خصوصی.
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) : B2C (Business to Consumerتجارت الکترونیک بنگاه – مشتری :مدل
خرده فروشی به مصرفکننده نهایی.
) : C2C (Consumer to Consumerتجارت الکترونیک مشتری – مشتری:
مدلی که در آن افرادی که مصرفکننده هستند کاالهای خود را جهت فروش
آگهی میکنند .مانند سایت دیوار.
) : C2B (Consumer to Businessتجارت الکترونیک مشتری – بنگاه :مدلی
که در آن مصرف کننده کاالی خود را به بنگاه عرضه میکند.
) :G2G (Government to Governmentتجارت الکترونیک دولت – دولت
 :مدلی بین دولتهای کشورهای مختلف.
) : P2P (Peer to Peerتجارت نقطه به نقطه :مدلی برای تسویه حساب شرکت-
کنندگان در حراج با فروشنده.
) : B2A (Business to Administrationتجارت الکترونیک بین شرکتها
و بنگاهها با سازمانهای دولتی.
) : C2A (Consumer to Administrationتجارت الکترونیک بین مشتری
با دولت.
به منظور توسعه دولت الکترونیکی میباید در حوزههای  -1زیرساخت ارتباطات
و فناوری اطالعات  -2منابع انسانی  -3استراتژی و  -4بخش خصوصی توسعه
صورت پذیرد.
زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات تمامی ابزارهایی است که بستری امن برای
زیرساخت
ارتباطات و
فناوري اطالعات

نقل و انتقال ،پردازش و ذخیرهسازی دادهها و تبادل و دسترسی به اطالعات بین
موجودیتها و عناصر مختلف فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات را فراهم
می آورند .بدیهی است ابزار تامین امنیت فضای تبادل اطالعات به عنوان جزئی از
زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات محسوب میگردد.
زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات شامل دستههای زیر میباشد:
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 -1زیرساختهای مخابراتی :ماهوارهها ،شبکههای موبایلی ،فیبر نوری ،شبکههای
بیسیم ،خطوط تلفن سیمی ،مراکز سوئیچینگ و روتینگ.
 -2شبکه و سختافزار :شبکههای جهانی  ، WANشبکههای محلی  LANو
ملزوات آنها ،سرورها و کامپیوترها و ملزومات آنها ،انواع ابزار ذخیرهسازی و
پشتیبان گیری از دادهها.
 -3زیرساختهای پستی نوین :شبکه دولت ،پست الکترونیک ،پست پیشتاز و قابل
رهگیری الکترونیک.
 -4زیرساختهای تبادل اطالعات:
✓ مراکز تبادل اطالعات ( )IXو ( :)NIXبه منظور انجام استعالمات بین
دستگاهی در یک بستر امن و همچنین جلوگیری از افزونگی ترافیکی
در شبکههای موازی غیرضرور.
 -5زیرساختهای تامین امنیت فضای تبادل اطالعات:
✓ مراکز صدور گواهی دیجیتال ( : )CAبه منظور استفاده در زیرساخت
کلید عمومی و رمزنگاری اطالعات که نهایت ًا منجر به امضاء الکترونیک
میگردد.
✓ مراکز  :SOCبه منظور شناسایی ،طبقهبندی ،تجزیه و تحلیل و
مستندسازی رخدادهای امنیتی در زیرساخت فناوری اطالعات و در
نتیجه مدیریت و تحلیل ریسک رخدادهای امنیتی
✓ فایروالها :انواع فایروال سختافزاری و نرمافزاری
به منظور توسعه زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات میباید در حوزههای منابع
انسانی ،استراتژی و بخش خصوصی توسعه صورت پذیرد.
هاب لجستیک

لجستیک(تعریف بانک جهانی :)2010،لجستیک دامنهای از فعالیتهای ضروری
تجاری همچون حمل ونقل ،انبارداری ،یکپارچهسازی بارهای تجاری ،ترخیص کاال
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از گمرکات مرزی تا سیستمهای توزیع و پرداخت درون کشوری را شامل میشود
که توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی صورت میپذیرد.
کلمه هاب به محل تمرکز و تجمع فعالیتهای یک منطقه یا یک شبکه وسیعتر
است .دو سطح کلی برای هاب مطرح است :در سطح کالن ،هاب تجاری به کشوری
اطالق میشود که با دارا بودن مجموعهای از ویژگیها ،توان تبدیل به یک هاب
تجاری در سطح منطقهای یا بینالمللی را داشته باشد ،در سطح خرد ،مراکز
لجستیکی به مکانها و نقاطی در داخل کشور اطالق میشود که توان ایفای نقش
هاب را داشته باشد.
بخش فیزیکی
شبکههای حمل و نقل (جادهها ،خطوط راه آهن ،راههای هوایی ،راههای
آبی ،خطوط لوله حمل مواد)
زیرساختهای جابجایی (بنادر ،گمرکات ،فرودگاهها ،ایستگاههای راه آهن ،ایستگاه
اتوبوس  ،پایانههای کاالها)
زیر ساخت حمل
و نقل

بخش غیر فیزیکی
زیر ساختهای تکنولوژیکی (زیر ساختها و سیستمهای فناوری اطالعات در حوزه
لجستیکی)
زیر ساختهای قانونی (قوانین و مقررات و استانداردهای مرتبط با زیر ساختهای
فیزیکی و غیر فیزیکی لجستیک)
بنگاهها و نهادهای لجستیکی( شرکتهای حمل و نقل ،شرکتهای انبارداری ،ذخیره
سازی و شرکتهای خدمات مشاوره در زمینه لجستیک).
منظور از قیمتهای نسبی  ،قیمت یک کاال یا خدمات خاص در مقایسه با سایر

قیمتهاي نسبی

کاالها و خدمات میباشد .در این جا منظور از کاال یا خدمات خاص ،قیمت آب (
بهویژه در بخش کشاورزی) و قیمت انرژی (به ویژه حاملهای انرژی مانند بنزین
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و گازوئیل) است .به عنوان مثال اگر قیمت بنزین و گازوئیل  10درصد افزایش
یافته باشد ( طی یک دوره یک یا چند ساله) در صورتی که رشد قیمت سایر کاالها
و خدمات به طور متوسط  20درصد افزایش یافته باشد میگویند قیمت نسبی
سوخت یا حاملهای انرژی در جامعه کاهش یافته و برعکس .بنابراین قیمت یک
یا چند کاال میتواند نسبت به سایر کاالها ارزانتر یا گرانتر شود ،هر چند قیمت
آن قلم یا اقالم بصورت مطلق کاهش یا افزایش نیافته باشد.
کلید پیشرفت یک جامعه در استفاده بهینه از منابعش میباشد که شرط الزم برای
این امر داشتن قیمتهای نسبی صحیح است.
زنجیرههای تولید ،مجموعهای از فعالیتها برای یکپارچهسازی موثر از مرحله تولید
تا بازاررسانی محصوالت را گویند .در زنجیره تولید تمامی حلقهها برخالف ساختار
جزیرهای به یکدیگر متصل هستند و موجب افزایش ارزش افزوده ،کاهش هزینه
ایجاد زنجیرههاي
تولیدي

تمامشده و رشد کیفیت محصوالت میشود ( .مانند زنجیره تولید مرغ گوشتی که
در کشورهای فرانسه ،برزیل و هلند وجود دارد که در این زنجیره از تولید خوراک
طیور ،تولید مرغ گوشتی تا کشتارگاه طیور و عرضه به واحدهای صنفی مربوطه
است).
از فواید زنجیرههای تولید ،نیازسنجی صحیح بازار ،استانداردسازی و برندسازی
است .ضمنا برای صادرات پایدار نیز نیاز به زنجیره تولید میباشد.

انجمن بازاریابی آمریکا ،برند را اینچنین تعریف کرده است" :یک نام ،اصطالح،
عالمت ،نشان یا طرح یا ترکیبی از اینهاست که برای شناسایی کاالها یا خدمات
برندینگ صنایع
دستی

فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کاالها یا خدمات از رقبا ایجاد
میشود" .ب رندینگ دانشی است که با برتری دادن به یک برند باعث افزایش اعتبار
و شهرت آن در بازار شده و مستقیما منجر به بهبود احساس مخاطبان نسبت به آن
و افزایش فروش میشود .از این رو ،برندینگ فرآیند ایجاد ،حفظ و ارتقاء جایگاه
واقعی  ،ذهنی و عاطفی یک برند در بازار است .به نوعی میتوان گفت کلید توسعه
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صنایع دستی حرکت به سمت بازاریابی حرفهای و به خصوص اجرای برنامهای
برندینگ توسط سازمانهای مستعد در این صنعت است.
مهمترین گامها در اجرای برنامه برندینگ:

• کسب مهارتهای الزم در حوزههای مدیریت عمومی ،استراتژیک و
بازاریابی
•

تبیین شفاف مولفههای استراتژیک برند (ماموریت ،چشمانداز ،ارزشهای
محوری ،شخصیت و…)

•

نهادینه کردن درک درست از برند در سازمان

•

طراحی یک برند برندینگ (اهداف ،برنامه اجرایی ،زمانبندی ،بودجه،
مسئولیتها و…)

•

اجرای برنامه

•

بازخورد و بازبینی

زیر ساختهای گردشگری شامل کلیه بخشهای صنعت گردشگری میباشد که
امکان استفاده از رویدادها ,جاذبهها و  ...را برای گردشگر فراهم میآورد و مشتمل
بر موارد زیر میباشد:
-1
زیر ساختهاي
گردشگري

-2

-3
-4

منابع طبیعی و محیط زیست :جغرافیای منطقه ,تغییرات سطح زمین,
نوع زمین,گیاهان و جانوران,اشکال آبی ,سواحل ,زیباییهای آبی و . ...
محیط انسان ساخت :زیر ساختهای هر منطقه ،کلیه ساختهای
توسعهای زیر زمینی و سطحی ,سیستمهای تامین آب و فاضالب ,جادهها
و شبکههای ارتباطی ,فرودگاهها ,خطوط راهآهن ,هتلها و متلها،
رستورانها و . ...
بخشهای عملیاتی :نمایانگر آن چیزی است که اغلب افراد به صورت
کلی با عنوان گردشگری میشناسند ،مانند حمل و نقل.
روح مهمان نوازی و منابع فرهنگی
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جاذبههای گردشگری یکی از مهمترین دالیل مسافرت مردم به یک مقصد خاص
مـیباشـند .آنهـا بـه عنوان عامل کشش یا جذب 1با توجه به ویژگیهای خاص
و جذابیتهایی که دارنـد میتواننـد گردشگران را از نقاط و سرزمینهای دور به
سـمت خـود جـذب کننـد(پارسـاییان و اعرابـی .) 1378 ،اما حضور صِرف
جاذبهها به خـودی خـود باعـث جـذابیت یـک مقصـد نخواهـد شـد بلکـه
مـدیریت و سازماندهی این جاذبهها و ایجاد یک هم پیوندی بین آنها است که
مدیریت منابع و

باعث افزایش بهرهوری جاذبهها و منابع گردشگری و کیفیت ارائه خدمات کارامد

جاذبههاي

میشود .منابع گردشگری در صـورت سرمایهگذاری و اعمال مدیریت به گونهایکه

گردشگري

به بخشی از تقاضـای گردشـگران پاسخ گویند ،تبدیل به جاذبه گردشگری
میشوند.
با توجه به کارکردهـایی کـه جاذبـههـا در توسعه گردشـگری مقاصـد برعهـده
دارنـد نحـوه برنامهریزی ،مدیریت و توسعه آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار
است .عدم برنامهریزی جهت بهرهبرداری مستمر از منابع (طبیعی ,فرهنگی و
اقتصادی) ،امکانات و تسهیالت باعث از دست رفتن این پتانسیلها و حتی منجر
به صدمات جبرانناپذیری به این صنعت و جامعه خواهد شد.
صندوق بازنشستگی به صندوقی گویند که توسط کارفرما(دولت) برای حفظ و
مدیریت سرمایه کارمندان دولت تاسیس شده و وجوه سرمایهگذاری شده در این
صندوق توسط دولت و کارمندان جمعآوری شده است .این صندوقها معموال

صندوقهاي

توسط موسسات مالی ثانویه در خارج از خود دستگاهها مدیریت میشود .انواع

بازنشستگی

صندوقهای بازنشستگی:

دولتی

-1
-2
-3
-4

صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
صندوقهای بازنشستگی خاص تعدادی از وزارتخانهها ،شرکت ملی نفت
ایران ،شرکت فوالد ایران و ...
1 Factor pull

94

فصل چهارم :نتایج پژوهش
متغیر

عامل

 -5سایر
برخی از متغیرهای صندوقهای بازنشستگی دولتی در داخل کشور عبارت اند از:
-1
-2
-3
-4
-5

حجم بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی
ضریب نفوذ صندوقهای بازنشستگی دولتی
نسبت وابستگی پولی 1و تعداد2
نسبت جایگزینی3
نسبت مصارف به منابع4

مالیات براساس ادبیات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 5پرداختی است الزامی
و بالعوض به دولت که ممکن است به شخص ،موسسه ،دارایی و غیره تعلق گیرد.
چنین بیانی از مالیات پرداختهای تامین اجتماعی را هم در بر میگیرد(در ایران
شامل نمیشود).
انواع مالیاتهای قابل حصول عبارتند از:

نظام مالیاتی

 -1مالیات بر ارزش افزوده
 -2مالیات بر مشاغل
 -3مالیات بر حقوق
 -4مالیات بر شرکتها
 -5مالیات بر زمین و امالک
 -6سایر پایههای مالیاتی
نظام مالیاتی فرایندی است که خروجی آن مالیات ماخوذه از کلیه مودیان میباشد.
در نظام مالیاتی متغیرهایی مانند:
-1
-2
-3
-4

ضریب نفوذ مالیات
فرار مالیاتی
سهم مالیات از تولیدات ناخالص داخلی کشور
نرخهای مالیاتی

نسبت منابع پرداختی صندوق به دریافتهای کسور بازنشستگی 1
نسبت تعداد پرداختهای صندوق به تعداد پرداختهای سهم بازنشستگی2
نسبت اولین دریافتی( مستمری پرداختی) به آخرین حقوق مشمول کسر بازنشستگی در سال آخر( میانگین حقوق دو سال پایانی) 3
خارج قسمت مصارف پرداختی صندوق به منابع دریافتی صندوق 4
5 OECD

95

سند آینده نگاری توسعه استان اصفهان در افق ...1404
متغیر

عامل

 -5سایر
مطرح میباشد .نظام مالیاتی ویژگیهای سادگی ،خنثایی و پایداری را باید دارا
باشد.
کلمه بودجه 1به معنی کیف پول میباشد و برای اولین بار به عنوان بودجه در
پارلمان انگلستان و به کیف چرمی که محتوی صورت دخل و خرج دولت انگستان
توسط وزیر دارایی به مجلس ارائه شد ،اطالق میگردید .سیر تطور مفهوم بودجه
به صورت زیر فرایندی رو به رشد را طی نموده است ،ابتدا بودجه به معنی صورت
دخل و خرج دولت ها بوده است ،سپس بودجه بعنوان سندی تلقی گردید که با
رویکرد مدیریت مالی منابع و مخارج دولتها مطرح گردید و در محاسبه منابع و
مخارج ارزشهای پولی و مالی هر دو دیده میشد .در ادامه و در نهایت بودجه به
عنوان سندی که متکفل رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها
میباشد مطرح گردید.
نظام بودجهریزي

نظام بودجهریزی به فرایندی سیستماتیک اطالق میگردد که بودجه ،خروجی آن

دولت

میباشد .بودجه کشور از دو قسمت تشکیل میگردد ،یکی بودجه عمومی و دیگر
بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت .بودجه
عمومی عمدتا در حوزه کاالهای عمومی در کشور هزینه میگردد و منابع آن شامل
نفت ،گاز و سایر مشتقات آن ،مالیات و سایر میباشد .بودجه شرکتهای دولتی،
بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به صورت هزینه-درآمد میباشد.
تعدادی از متغیرهای قابل بررسی در بودجهریزی دولتی عبارت اند از:
-1
-2
-3
-4
-5

نسبت بودجهی عمومی از تولید ناخالص داخلی کشور
نسبت بودجهی عمومی و بودجهی شرکتهای دولتی از بودجهی کشور
سهم منابع درآمدی بودجهی عمومی از بودجه
نسبت کسر بودجهی عمومی کشور از کل بودجه
سایر

1 budget

96

فصل چهارم :نتایج پژوهش
متغیر

عامل

آموزش فنی و حرفهای یعنی مرتبط کردن آموزش با دنیای کار برای بهبود وضعیت
اشتغال جوانان و کاهش میزان بیکاری که در این میان مرتبط ساختن هرچه بیشتر
آموزش با نیازهای اقتصادی ضروری است چرا که عدم وجود ارتباط بین مباحث
آموزشهاي فنی
و حرفهاي و
كسب و كار

آموزشی و نیازهای اقتصادی و بازار کار باعث بروز و مشکل عمده شده است .از
آنجا که یکی از عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ،تربیت
نیروی کارآمد میباشد و سازمان آموزش فنی و حرفهای نیز یکی از موسسات
تربیت کننده نیروی انسانی متخصص است ،چنانچه نظام آموزشهای فنی و حرفه-
ای ،هنرجویان دوره دیدهای داشته باشد که جایگاه روشن و مشخصی در بازار کار
و نظام اشتغال نداشته باشند ،بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای شخصی و دولتی
به بازدهی مطلوب منجر نمیشود و به نوعی به اتالف سرمایه تبدیل میگردد.
آموزش همگانی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که نهادهای آموزشی ،رسانههای
گروهی و مراکز فرهنگی برای ارتقای سطح دانش ،نگرش و مهارت افراد در زمینه-

كیفیت آموزش-

های مختلف انجام میدهند .افزایش اطالعات عمومی و باال بردن کیفیت آموزش-

هاي همگانی

های همگانی در کشور که میتواند به افراد جامعه کمک کند که با حقوق و وظایف
خود بیشتر آشنا بشوند .که با توجه به اهمیت موضوع آموزشهایی مانند حقوق
شهروندی ،سالمت و  ...باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
مهارتهای زندگی به گروه وسیعی از مهارتهای روانی -اجتماعی و میان فردی

مهارتهاي

گفته میشود که می تواند به افراد کمک کند تا تصمیمهای خود را با آگاهی اتخاذ
کنند ،به طور موثر ارتباط برقرار کنند ،مهارتهای مقابلهای و مدیریت شخصی

زندگی در آموزش خود را گسترش دهند ،و زندگی سالم و باروری داشته باشند .با توجه به اهمیت
عمومی

این موضوع انتظار میرود سازمانهایی چون آموزش و پرورش ،عالوه بر اهداف
تربیتی و آموزشی خود بر مهارتهایی چون دانش افزایی و ارتقای شناختهای
علمی و آموزشی ،به مهارتهای زندگی نیز توجه خاص مبذول دارند.
طبق تعریف دولت باید امکانات و تسهیالت آموزشی پایه را در سطحی قابل قبول

عدالت آموزشی

برای همه کودکان ،فارغ از طبقه اجتماعی ،پس زمینههای قومی ،جنسیت ،توانایی-
های شناختی ،مذهب ،سطح درآمد و  ....فراهم کند .آنچه در این تعریف اهمیت
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دارد وجود عنصری " مساوات طلبانه" است .دولت موظف است سطحی پایه و اولیه
از خدمات آموزشی را در دسترس همه کودکان جامعه ،فارغ از هر عاملی که ممکن
است میان آنان تفاوت ایجاد کند ،قرار دهد .این سطح و حد پایه باید چنان باشد
که غتای زندگی فردی و جمعی کودکان را در آینده تضمین کند .وجود چنین
سطح پایه و همگانی آموزش تضمین کننده نوعی " عدالت اجتماعی" است.
آموزش بر مبناي
ایجاد مهارت و
توانایی)

شبکه توزیع كاال
و خدمات

بازاریابی

آموزش صرفاً تئوری در کشور ما باعث شده است که فارغالتحصیالن دانشگاهی
دارای عدم مهارت و توانایی در خصوص رشته خود باشند و نگاه فقط یادگیری در
حد حفظ کردن مطالب باشد .لذا آموزش تئوری همگام با مهارت و توانایی با
مشارکت آموزش و پرورش و آموزش عالی میتواند بر همگامی آموزش تئوری و
مهارت و توانایی در همان رشته بیافزاید.
شبکه توزیع یکی از اجزای آمیخته با بازاریابی است که محصول(کاال و خدمات) را
در زمان و مکان مورد نظر مشتری و بنحو مطلوب در دسترس وی قرار میدهد.
توزیع مناسب به ارزش محصول میافزاید.
به فعالیتها ،مجموعه نهادها و فرآیندهایی که برای خلق ،ارتباط ،تحویل و مبادالت
پیشنهادهایی که برای مشتریان ،کارفرمایان ،شرکا و در مقیاس بزرگتر جامعه
ارزشمند میباشد ،میگویند.1
با توجه به تاکید اسناد فرادست بر گردشگری به عنوان عاملی در جهت توسعه

تعامل بین بخشی

استان ،ایجاد پنجره واحد در حوزه گردشگری و تعامالت بین دستگاهی و ایجاد

با اولویت

نگاهی گسترده در حوزه گردشگری در بین دستگاهها ضروری میباشد .منظور

گردشگري

وجود باور عمومی بین مسئولین و مردم به اولویت داشتن گردشگری به عنوان
پیشران توسعه در استان است.

مدیریت منابع و
مصارف آب

مدیریت منابع آب شامل کلیه فعالیتهای منسجم و به هم پیوسته سازمانی،
مدیریتی ،قانونی ،فنی ،نظارتی و عملی الزم برای برنامهریزی ،توسعه ،بهرهبرداری
پایدار و اداره امور مربوط به منابع آب (سطحی و زیرزمینی) میباشد .که ضمن

)1 American Marketing Association (AMA
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اطمینان از استمرار بهرهبرداریها بر پایه چرخه آب ،کیفیت آب و شرایط زیستی
آن نیز حفظ شود.
مدیریت مصارف آب شامل کلیه فعالیتهای منسجم و به هم پیوسته سازمانی،
مدیریتی ،قانونی ،فنی ،نظارتی و عملی الزم برای برنامهریزی ،توسعه ،بهرهبرداری
و اداره امور مربوط به مصارف آب (سطحی و زیرزمینی) با هدف حفظ منابع آبی
کشور و شرایط زیستی آن و به منظور توزیع (زمانی و مکانی) عادالنه آب به
مشترکین یا مصرف کنندگان (شرب ،صنعت و کشاورزی) است.
با توجه به محدودیت منابع اساسی تولیدی نظیر آب ،تخصیص این منابع از اهیمت
الگوي كشت

باالیی برخوردار است .به منظور جلوگیری از هدر رفت آب زیرزمینی و سطحی و
همچنین افزایش رونق اقتصادی زارعین ،اعمال سیاستهایی که بر اساس الگوی
کشت و حفظ منابع آب پایهریزی شدهاند ،ضرورت مییابد.
منظور از این پیشران اینست که توجه به جلوگیری ،کاهش و کنترل آلودگیهای
زیست محیطی (آب ،خاک و هوا) خصوصا با بکارگیری فنآوریهای نوین و تکنیک-

آلودگی محیط
زیست

های دانش بنیان و تنظیم و اجرای دقیق ضوابط و مقرارات ضمن ارتقاء کیفیت
زندگی و شاخصهای توسعه منابع انسانی ،میتواند رشد و شکوفایی اقتصادی نیز
بدنبال داشته باشد .با توجه به شرایط و موقعیت استان اصفهان و ظرفیتهای فنی
و انسانی و علمی استان ،هرگونه سرمایهگذاری در این بخش میتواند بازدهی
بسیاری باالیی داشته باشد.
منظور از این پیشران اینست که در استان اصفهان با توجه به شرایط و موقعیتش
از یک طرف و از طرف دیگر تعدا و تنوع فعالیتهای صنعتی هر اقدام و سرمایه-
گذاری در زمینه مدیریت پسماندها ،خصوصا در زمینه بازیابی و استفاده مجدد از

مدیریت پسماند

انواع پسماندها و همچنین مدیریت پسماندهای ویژه و خطرناک صنعتی توجیه و
بازدهی باالی اقتصادی دارد که ضمن منافع اقتصادی بسیار (درآمد زایی و اشتغال)
میتواند به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش منابع پایه (خصوصا منابع تجدید
ناپذیر ) کمک کند.
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این پیشران تاکید دارد که کلیه طرحهای توسعه و عمران ( کشاورزی ،صنعتی و
معدنی ،شهری و  )...که در استان هدف گذاری و برنامهریزی میشود بایستی با
سند باالدستی استان یعنی سند آمایش سرزمین انظباق داشته باشد از طرفی اگر
با سند آمایش استان در خصوص برخی از پروژههای بزرگ (استانی و یا شهری)
ساختارفضایی
نتوان تصمیمگیری کرد ،انجام مطالعات خاص برای آن پروژه به منظور میزان
فعالیتها با
انطباق آن با اهداف آمایشی ضرورت دارد .در این راستا کلیه دستگاههای اجرایی
مالحظات آمایشی ملی ،استانی و محلی در انتخاب محل فعالیتها و اقدامات مربوطه موطف به در
نظر گرفتن ضوابط و مالحظات آمایش ملی و استانی و مطالعات مرتبط انجام شده
و مصوب هستند (در کار گروههای تخصصی این موارد بایستی به جد مد نظر گرفته
شود) .همجنین کلیه دستگاههای اجرای استان موظف هستند تمامی مطالعات
بخشی ،فرابخشی و منطقهای آینده خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.
کریدور منابع حیاتی استان شامل رود خانه زاینده رود ،تاالب گاوخونی و اراضی
اطراف رودخانه زاینده رود ،از سر آب تا پایاب (تاالب گاوخونی) که طی چند دهه
كریدور منابع

گذشته بیشترین دخل و تصرف و بیشترین بارگذاری فعالیتها ،جمعیت ،تبدیل

حیاتی

اراضی کشاورزی ،آلودگی آب ،خاک و هوا را داشته اند .این در حالیست که بهترین

استان(زاینده رود و حاصلخیزترین اراضی کشاورزی و منابع عمده آب استان در این کریدور شکل
و تاالب بین

گرفته است .توجه ویژه و نگاه یکپارچه به حفاظت و استفاده بهینه وپایدار از منابع

المللی گاو خونی) حیاتی این پهنه در برنامههای توسعه استان میتواند ضمن اطمینان بخشی از
استمرار فعالیتها بر ارتقاء کیفیت محیط زیست این پهنه که قسمت اعظم جمعیت
استان را در خود جا داده است ،اثر گذار باشد.
صادرات موارد زیر در صادرات غیرنفتی منظور نمیگردند:
الف -نفت خام
صادرات غیر نفتی

ب -گاز طبیعی
ج -نفت کوره
د -نفت سفید
هـ -نفت گاز
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و -میعانات گازی
سهم واردات
كاالهاي واسطهاي
و سرمایهاي از كل
واردات

کاالهای سرمایهای :کاالهایی که عامل تولید بوده و در صورت استفاده به طور
معمول ،میتوانند به صورت مکرر یا مداوم طی دوره بیش از یک سال در تولید
کاالها و خدمات مورد استفاده قرار گیرند.
کاالهای واسطهای :کاالها و خدماتی که توسط واحدهای تولیدکننده برای استفاده
در فرآیند تولید سایر کاالها و خدمات به کار گرفته یا مصرف میشوند.

ارائه جامع

سیستمهای ارایه خدمات سالمت در زمینههای بهداشت تشخیص و درمان که

خدمات بهداشتی

ایمن ،در دسترس ،کیفیت باال ،مردم محور و یکپارچه هستند ،و برای حرکت به

تشخیصی درمانی سوی پوشش جهانی بهداشت بسیار مهم هستند( .منبع سازمان جهانی بهداشت)
پوشش همگانی سالمت 1به این معنی است که همه افراد و جوامع میتوانند از
پوشش همگانی

خدمات بهداشتی ارتقا دهنده ،پیشگیرانه ،درمانی ،توانبخشی و تسکینی که نیاز

سالمت

دارند ،با کیفیت کافی و موثر استفاده کنند ،در حالی که اطمینان حاصل شود که
استفاده از این خدمات کاربر را در معرض مشکالت مالی قرار نمیدهد.
سواد سالمت متغیری است که میزان توانایی افراد در دستیابی ،پردازش و درک

سواد سالمت

اطالعات و خدمات اولیه بهداشتی مورد نیاز برای تصمیمگیری مناسب سالمتی را
نشان میدهد .سواد بهداشتی وابسته به عوامل فردی و سیستمیک مانند مهارت-
های ارتباطی افراد عامی و افراد حرفهای است.

سهم سالمت در
مخارج خانوار

ورزش همگانی

نسبت کل هزینههای خانوار برای سالمت و ظرفیت کل آن برای پرداخت تعریف
می شود .این نسبت اگر بیش از  ٪40از درآمد باقی مانده (بعد از نیازهای خورد
و خوراک) باشد ،هزینه کمرشکن سالمت خوانده می شود.
ورزش همگانی پرداختن عامه مردم به ورزش حتی در زمانی کوتاه با توجه به
امکانات موجود و شرایط افراد است .این ورزشها شامل ورزشهایی از جمله پیاده
روی ،دوچرخه سواری ،کوهپیمایی ،دوهای عمومی و ورزشهای بومی و محلی
است.

1 UHC
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در اینجا مقصود از ورزش همگانی نقطه مقابل ورزش قهرمانی نیست بلکه میزان
تحرک عموم مردم در طول شبانه روز و در مقابل بی تحرکی است که باعث بروز
بسیاری از بیماریها نظیر چاقی و  ...میشود.
دین در لغت به معنای «کیش»« ،ملة»« ،صبغة»« ،طریقت»« ،شریعت مقابل کفر»
(لغت نامه دهخدا) آمده است .معانی دیگری هم در برخی از فرهنگ لغتها ذکر
دینداري (مبانی
احکام و اخالق)

شده است که از جمله آنها میتوان به این معانی اشاره کرد؛ «جزا و مکافات»،
«حسابرسی» « ،اطاعت و انقیاد»« ،رویه و عادت» (لغت نامه عمید).
در اینجا مقصود از دینداری میزان باور به عقاید و دانستهها ،میزان بروز نمادها و
مناسک دینی ،میزان جاری بودن احکام دین در سطح جامعه ،و میزان التزام عملی
به اخالقیات دینی است.
حقوق شهروندی آمیختهای است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال
یکدیگر ،شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که
وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدهی دولت یا بهطور کلی قوای حاکم میباشد .به

حقوق شهروندي

مجموعه این حقوق و مسئولیتها« ،حقوق شهروندی» اطالق میشود (نژادبهرام،
 .)1386حقوق شهروندی ،بر اصولی همچون کرامت انسانی ،صیانت از حقوق و
آزادیهای غیرقابل سلب ،حاکمیت مردم ،برخورداری همه مردم از حقوق انسانی
مساوی ،منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است
(روحانی.)1395 ،
دیپلماسی سطح  2یا غیرمتعارف ،1در مقابل دیپلماسی سنتی – دولتمحور 2قرار
میگیرد .از نیمه قرن بیستم میالدی با افزایش زمینههای تعامل جهانی بین گروه-

دیپلماسی فعال
عمومی(سطح)2

های مدنی و بهویژه با پدید آمدن و گسترش ارتباطات الکترونیک جهانی ،در عرصه
روابط دیپلماتیک ،بازیگران جدیدی ظهور نمودند که باعث کاهش قدرت و
تاثیرگذاری عناصر دیپلماسی سنتی یعنی دولتها و حکومتها شدند .بازیگران
دیپلماسی غیرمتعارف طیف وسیعی از شرکتهای چندملیتی ،سازمانهای مدنی،
اعضای شبکههای اجتماعی ،فعاالن عرصههای خاص (زیست محیطی ،فمینیستی،
1 Unconventional Diplomacy
2 Traditional Diplomacy
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کودکان و  )...صاحبان کرسیهای نظریهپردازی در رشتههای مختلف دانشگاهی و
تحلیلگران مستقل مسائل جهانی را شامل میشوند (محمدیان و رضایی.)1395 ،
سازمانهای غیردولتی قادر به پاسخگویی سریع به تحوالت ،ارتباطات و جمعآوری
اطالعات هستند ،در حالی که دولتها به دلیل بوروکراسی اداری ،آهستهتر پاسخ
میدهند و بعضا به دلیل داشتن دیدگاههای ایدئولوژیک خاص یا پوپولیستی در
انطباقپذیری و تحلیل موقعیت بسیار کند عمل کرده و فرآیند تصمیمسازی و
تصمیمگیری آنها طوالنی است(کوپر .1)2000،باید توجه داشت دوران دیپلماسی
دولتی پایان نیافته است بلکه با تحول مفهوم و عرصه عمل دیپلماسی و قدرتگیری
بازیگران عرصههای غیردولتی از یکسو و کمرنگ شدن تقابالت ایدئولزیک در
عرصههای مدنی جهانی و تحول و تکامل انقالب اطالعات (محمدیان و رضایی،
 )124 :1395زمینه رابطه متقابل و همزمان تکمیل کننده دو سطح دیپلماسی
فراهم شده است.
زیمل ، 2سبک زندگی را تجسم تالش انسان برای یافتن ارزشهای بنیادی یا به
تعبیری فردیت برتر خود در فرهنگ عینیاش و شناساندن آن به دیگران میداند.
به عبارت دیگر ،انسان برای معنای موردنظر خود (فردیت برتر) ،شکل (صورت)های
رفتاریای را برمیگزیند .زیمل توان چنین گزینشی را «سلیقه» و این اشکال به
هم مرتبط را «سبک زندگی» مینامد .آنچه
سبک زندگی

وبر3

سبک زندگی

مینامد به روشهایی باز میگردد که طبقات و گروههای هم رتبه از نوعی از
زندگی پدید میآورند .بوردیو 4سبک زندگی را فعالیتهای نظاممندی میداند که
از ذوق و سلیقهی فرد ناشی میشوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند و در
عین حال به صورت نمادین به فرد هویت میبخشند و میان اقشار مختلف اجتماعی
تمایز ایجاد میکنند (بوردیو .)285 :1395 ،آنتونیگیدنز 5با معادل دانستن «سبک
زندگی» با «سیاست زندگی» ،سبک زندگی را سیاستی میداند که با منازعات و

1 Cooper, F.
2 Georg Simmel
3 Max Weber
4 Pierre Bourdieu
5 Anthony Giddens

103

سند آینده نگاری توسعه استان اصفهان در افق ...1404
متغیر

عامل

کشمکش های در باب یک سوال پیوند دارند :چگونه ما (به نام افراد یا به منزلهی
کلیت جامعهی انسانی) باید در دنیایی زندگی کنیم که در آن ،آنچه بهوسیلهی
طبیعت یا سنت تثبیت شده بود اکنون موضوع تصمیمگیری انسان قرار گرفته
است (گیدنز.1)2006،

رویکرد خانواده محور ،امروز در تمام جوامع بشری قابل توجه است و بشریت ،نظام
خانواده را به عنوان نهادی پایدار در امر توسعه همه جانبه بازنگری کرده است.
نمونه این توجه نامگذاری هر ساله  15ماه می از سال  1994به عنوان «روز جهانی
خانواده» توسط مجمع عمومی سازمان ملل است (وبگاه دفتر سازمان ملل در
ایران) .خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی در جهان پرشتاب کنونی در هر لحظه
در حال تغییر است .تغییر موجب تنوع و پایداری اجتماعی میگردد .استدالل
جامعهشناسان براین است که در اثر تغییر اجتماعی ،ارزشها ،هنجارها ،افکار،
نهادها و سازمانهای جدیدی شکل میگیرند که به ساختار اجتماعی قوام می-
بخشند .از این رو تغییرات را برای پویایی و ثبات جامعه ضروری میدانند (اعزازی،
 .)1385تغییرات رخ داده در نهاد خانواده هم ارتباطی تعاملی با ثبات جامعه دارد.
پایداري خانواده

ت حوالت خانواده ،امروز ،بحثی جهانی است که در همه جوامع اتفاق افتاده است.
منتها بستر تغییرات از کشوری به کشوری دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر بسیار
متفاوت است (شکربیگی .)1395 ،خانواده پایدار ،مجموعهای است که در آن ،همه
اعضا ،موفق هستند ،همه مناسبات میان افراد آن ،روال طبیعی و موفقی دارد.
اعضای این خانواده میتوانند ،از قدرتهای انسانی خود به خوبی و به موقع ،استفاده
کنند .آنها از این قدرتها ،برای مشارکت و تعاون و ارضای نیازهای فردی و جمعی
معقول خود ،استفاده میکنند .خانواده پایدار مانند خاک سالمی است که در آن،
افراد ،رشد سالم دارند و انسانها مرتبا در حال بالغتر شدن هستند .همچنین،
امروزه ثابت شده است که وابستگی و روابط حاکم در یک خانواده پایدار ،به دلیل
میل است و نه از روی نیاز .در چنین شرایطی ،هر یک از اعضای خانواده ،در جهت
کاملتر شدن ،در حرکتی رو به جلو است .همگی ،از کامل بودن و کامل شدن

1 Giddens, A.
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متغیر

عامل

یکدیگر ،حمایت و حراست میکنند ،به هم میپیوندند و رشد میکنند .هر کدام از
آنها ،با پرهیز از انتقاد ،سرزنش و داوری بیمورد ،به رشد دیگری ،کمک میکند.
در خانواده زنده و بالنده وپویا ،به طور مداوم ،شاهد الگوهای متفاوتی هستیم.
ارتباطها ،مستقیم ،واضح ،صریح و صمیمانه است .قاعدهها ،قابل انعطاف ،انسانی،
مقتضی و دستخوش تغییر است و پیوند با اجتماع نیز ،بارز و امیدبخش میباشد.
مقررات در چنین خانوادهای ،روشن است .زن و شوهر ،از تفاوتهای رفتاری،
ارتباطی و نگرش خانوادههای خود ،آگاهند و آنها را بدون تعصب و بیآنکه ،به
درست بودن یا نبودن آن ،کاری داشته باشند ،میپذیرند و متفاوت بودن آنها را،
تصدیق میکنند .زن و شوهر ،هر کدام در جهت یافتن راهحلهای مسالمتآمیز،
قدم بر می دارند و این هرگز ،به معنای آن نیست که تضاد و اختالفی میان آنها
بروز نمیکند .ظرفیت قبول تفاوت و مواجهه منطقی با تضادها و اختالفها ،نشانه
صمیمت و نشانه خانواده پایداراست ،اختالف سالم ،چنانچه مورد استفاده درست
قرار گیرد ،مفید و سازنده خواهد بود .در یک ازدواج موفق ،زن و شوهر متعهدند
که بر سَرِ ،تفاوتهای خود ،باید به توافق برسند .آنان ،در وضعیت تضاد و اختالف،
باقی نمیمانند و به این هم ،تن نمیدهند که با هم ،بحث و مخالفت نکنند .در
عوض و به جای آن ،برای مصالحه ،صمیمت و درک متقابل ،تالش میکنند .با هم
گفتگوکردن ،بخشی از تماس ،مصالحه و مُفاهمه است .اگر میان اعضای خانواده
پایدار ،اختالفی ایجاد شود ،با اختالفات خود ،برخورد منصفانه میکنند.

ج)تشکیل ماتریس اثرات مستقیم و وزندهی

ورودی روش میکمک یک ماتریس مربعی وزن داده شده است .سر سطرها و سرستونهای این ماتریس
عوامل مؤثر شناسایی شده هستند .با توجه به اینکه  67عامل به عنوان تأثیرگذارها انتخاب شدند پس یک
ماتریس  67*67برای وزندهی تشکیل میشود.
مرحله وزندهی این ماتریس به  2بخش تقسیم میگردد .در بخش اول ،ماتریس در پنل خبرگان نمایش
داده شد و نحوه وزندهی در این بخش برای آنها توسط تیم تسهیلگر توضیح داده شد .بمنظور تکمیل
ماتریس ،خبرگان باید در هر درایه(سلول) از ماتریس به این سؤال پاسخ دهند که "به نظر شما آیا عامل سرسطر
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بر عامل سرستون این درایه تأثیر مستقیم دارد یا نه؟" .بعد از آن که تمامی خبرگان نظرات خود را بیان و
همچنین نظرات یکدیگر را نقد کردند ،تیم تسهیلگری این نظرات را جمعبندی کرد و یک ماتریس مربعی که
در آن ارتباط مستقیم و غیرمستقیم میان عوامل مؤثر مشخص شده بود را به جلسات پنل گزارش داد .در این
ماتریس درایههای سبز رنگ بیانگر ارتباط مستقیم و درایههای قرمز رنگ نشاندهنده ارتباط غیرمستقیم میان
عوامل سرسطر و سرستون آن درایه است .در بخش دوم وزندهی ،هدف تعیین شدت اثر مستقیم میان
متغیرهاست .لذا ماتریس تکمیل شده در بخش قبل برای خبرگان نمایش و نحوه وزندهی به این ماتریس
توضیح داده شد .بمنظور تکمیل ماتریس ،خبرگان باید در هر درایه از ماتریس که میان سرسطر و سرستون آن
تأثیر مستقیم تشخیص داده شده است(درایههای سبز رنگ) به این سؤال پاسخ دهند که "به نظر شما شدت
تأثیر مستقیم عامل سرسطر بر عامل سرستون این درایه چقدر است؟ کم یا متوسط یا زیاد یا بالقوه( 1یا  2یا 3
یا )P؟" .پس از بحث ،تفسیر و تشریح این ماتریس توسط خبرگان در جلسات پنل ،تیم تسهیلگری این نظرات
را جمعبندی و یک ماتریس مربعی که در آن شدت ارتباطات مستقیم میان عوامل مؤثر مشخص شده بود را
برای ورود به نرمافزار میکمک آماده ساخت.
د)شناسایی عوامل کلیدی

پس از وزن دهی ماتریس اثرات مستقیم توسط پنل خبرگی ،این ماتریس به عنوان ورودی در نرمافزار
میکمک وارد میشود .از ویژگیهای این نرمافزار نشان دادن روابط غیرمستقیم میان عوامل مختلف بر روی
نمودارهای دکارتی مختلف است .دو نمودار از مجموعه این نمودارها که در جهت شناسایی و تعیین عوامل
کلیدی کمک به سزایی انجام میدهند به ترتیب نمودارهای اثرات غیر مستقیم 1و اثرات غیرمستقیم

بالقوه2

است.
با توجه به جایگاه هر یک از عوامل در نمودارهای خروجی میکمک  ،هر یک از عوامل در دستههای
متفاوتی قرار میگیرند .با توجه به شکل 1انواع دسته بندی عوامل به صورت زیر است:
• عوامل تأثیرگذار یا تعیینکننده :بر اسـاس تحلیل اثرات متقاطع حاصـل از نرمافزار میکمک  ،عواملی
که در ناحیه (1شـکل )1و در محل شـمال غربی صـفحه پراکندگی عوامل قرار دارند ،نشـاندهنده توان
تأثیرگذاری آنها بر کل سیستم است.

)1 Matrix indirect impact(MII
)2 Matrix potential indirect impact(MPII
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• عوامـل دو وجهی :این عـامـلهـا دارای دو ویژگی مشـــترک اثرگـذاری زیـاد و همچنین اثرپـذیری زیـاد
میبـاشـــنـد و هر عملی بر روی آنهـا ،در متغیرهـای دیگر تغییر ایجـاد خواهـد کرد .این عوامـل هم بر
عوامـل دیگر تـأثیر زیـادی میگـذارنـد و هم از آنهـا بســـیـار تـأثیر میپـذیرنـد .این عـامـلهـا در نـاحیـه2
(شکل )1و در محل شمال شرقی صفحه پراکندگی عوامل توزیع شدهاند.
• عوامل مستقل :این عاملها دارای شدت اثرگذاری و اثرپذیری کمی میباشند و دارای نقش کم رنگی
هسـتند .به طور کلی عاملهای که در این ناحیه قرار میگیرند ،رفتار مسـتقلی در سـیسـتم دارند .این
عوامل که در ناحیه سوم صفحه پراکندگی عوامل (شکل )1و در ضلع جنوب غربی قرار دارند.
• عوامل تأثیرپذیر یا نتیجه ســیســتم :این عاملها در ناحیه چهار ،در قســمت جنوب شــرقی شــکل1
قرارگرفتهاند که میتوان آنها را عوامل نتیجه نامید .لذا این عاملها بیشـتر تأثیرپذیر و کمتر تأثیرگذار
هستند و به نوعی از روابط بین دیگر عوامل کلیدی تأثیر میپذیرند.
1

2
عوامل دو وجهی

عوامل نتیجه

عوامل اثرگذار

4

عوامل مستقل

3

شکل  1نمای کلی نمودارهای دکارتی نرمافزار میکمک

پس از اینکه ماتریس وزن داده شده در نرمافزار پیادهسازی شد ،نمودارهای اثرات غیر مستقیم و اثرات
بالقوه غیر مستقیم حاصل میشوند که در شکلهای  2و  3قابل مشاهده هستند.
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الزم به ذکر است که لیست عوامل مؤثر با عالئم التین اختصاری کدگذاری شده در نرمافزار میکمک
وارد شدند که در جدول  4مالحظه میگردد.
جدول  4عوامل مؤثر با عالئم التین اختصاری کدگذاری شده

نام
اختصاری

نام عامل

نام
اختصاری

نام عامل

A1

دولت الکترونیک

A35

تجارت الکترونیک

A2

محتوای الکترونیک (دیجیتال)

A36

شبکههای توزیع کاال و خدمت

A3

زیرساخت فناوری ارتباطات و
اطالعات

A37

شرکای راهبردی در تجارت

A4

کریدور علم و فنآوری استان

A38

ارائه جامع خدمات بهداشتی تشخیصی
درمانی

A5

استارت آپ

A39

پوشش همگانی سالمت

A6

دانش بنیانی

A40

سواد سالمت

A7

ثبات قوانین در حوزه اقتصاد و
بازرگانی

A41

سهم سالمت در مخارج خانوار

A8

بازار سرمایه

A42

ورزش همگانی

A9

بهرهوری

A43

زیرساخت حمل و نقل

A10

حکمرانی خوب

A44

هاب لجستیک

A11

سهم بخش خصوصی از اقتصاد

A45

استانداردهای شهرسازی

A12

فساد مالی و اداری

A46

برندینگ صنایع دستی

A13

فضای کسب و کار

A47

تکنولوژی متناسب

A14

کارآفرینی

A48

سهم  D&Rاز GDP

A15

نظام بانکی

A49

سبک زندگی

A16

قیمتهای نسبی

A50

پایداری خانواده

A17

سرمایه انسانی

A51

حقوق شهروندی

A18

ایجاد زنجیرههای تولیدی

A52

سرمایه اجتماعی(اعتماد و مشارکت)

A19

نظام بودجهریزی

A53

تحریم بینالمللی
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نام
اختصاری

نام عامل

نام
اختصاری

نام عامل

A20

منابع مالی خطرپذیر

A54

سیاست خارجی

A21

صندوقهای باز نشستگی

A55

ساختار سنی جمعیت

A22

بهره پولی

A56

سیستم قضایی

A23

نظام مالیاتی

A57

دیپلماسی فعال عمومی(سطح)2

A24

قاعده پولی(ارز و تورم)

A58

دینداری(مبانی ،احکام و اخالق)

A25

آموزشهای فنی و حرفه ای و
کسب و کار

A59

عدالت جنسیتی

A26

کیفیت آموزشهای همگانی

A60

الگوی کشت

A27

مهارتهای زندگی در آموزش
عمومی

A61

زیر ساختهای گردشگری

A28

عدالت آموزشی

A62

مدیریت منابع و جاذبههای گردشگری

A29

آموزش بر مبنای ایجاد مهارت و
توانایی

A63

تعامل بین بخشی با اولویت گردشگری

A30

مدیریت منابع و مصارف آب

A64

آلودگی زیست محیطی(آب ،هوا ،خاک
و صوت)

A31

اعمال استاندارد بر اساس قرارداد

A65

ساختار فضایی فعالیتها با مالحظات
آمایشی

A32

بازاریابی

A66

کریدور منابع حیاتی استان(زاینده رود
و تاالب بینالمللی گاو خونی)

A33

صادرات غیر نفتی

A67

مدیریت پسماند

A34

سهم واردات کاالهای واسطهای و
سرمایهای از کل واردات
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شکل  2نمودار اثرات غیر مستقیم
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شکل  3نمودار اثرات غیرمستقیم بالقوه

111

سند آینده نگاری توسعه استان اصفهان در افق ...1404

عوامل کلیدی در روش میکمک با توجه به جایگاه هر عامل در دو نمودار اثرات غیر مستقیم و اثرات
بالقوه غیر مستقیم شناسایی میشوند .برای تبیین دقیق اینکه چه عواملی در کدام نواحی از نمودارها به عنوان
نواحی عوامل کلیدی انتخاب شوند ،تیم تسهیلگری منابع و مراجع متعددی را مورد مطالعه و بازخوانی قرار
دادند .نتیجه این بررسی باعث شد تا تیم تسهیلگری نمودار دکارتی را به چند قسمت تقسیم کند که در شکل
 4مشاهده میشود.

شکل  4نمودار دكارتی میکمک به منظور شناسایی عوامل كلیدي

با توجه به شکل ،4عواملی که در نواحی سبز رنگ(شماره )1قرار دارند ،قطعاً عوامل کلیدی هستند و
عواملی که در ناحیه قرمز(شماره )2میباشند ،قطعا در لیست عوامل کلیدی حضور نخواهند داشت .همچنین
عواملی که در ناحیه هاشور زده شده هستند ،عواملی است که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آنها در
پنل خبرگان تصمیمگیری خواهد شد که آیا به لیست عوامل کلیدی اضافه شوند یا خیر.
پس از انطباق خروجیهای نرمافزار میکمک بر شکل ،4لیستی از عوامل کلیدی شناسایی شده قطعی
و عوامل قابل بحث در پنل خبرگی جمعبندی شد که در جداول  5و  6مشاهده میشود.
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جدول  5لیست عوامل کلیدی شناسایی شده قطعی

نام عامل

شناسه
A10

حکمرانی خوب

A53

تحریم بین المللی

A8

بازار سرمایه

A9

بهرهوری

A11

سهم بخش خصوصی از اقتصاد

A13

فضای کسب و کار

A14

کارآفرینی

A16

قیمتهای نسبی

A33

صادرات غیر نفتی
جدول  6لیست عوامل کلیدی احتمالی قابل بحث در پنل

نام عامل

شناسه
A1

دولت الکترونیک

A3

زیرساخت فناوری ارتباطات و اطالعات

A4

کریدور علم و فناوری استان

A5

استارت آپ

A6

دانش بنیانی

A7

ثبات قوانین در حوزه اقتصاد و بازرگانی

A12

فساد مالی و اداری

A15

نظام بانکی

A18

ایجاد زنجیرههای تولیدی

A20

منابع مالی خطرپذیر

A22

بهره پولی

A23

نظام مالیاتی

A24

قاعده پولی(ارز و تورم)

A35

تجارت الکترونیک
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نام عامل

شناسه
A36

شبکههای توزیع کاال و خدمت

A47

تکنولوژی متناسب

A54

سیاست خارجی

A65

ساختار فضایی فعالیتها با مالحظات آمایشی

پس از کسب نظرات خبرگان و نقد هریک از عوامل موجود در لیست احتمالی عوامل کلیدی در جلسات
پنل ،خروجیهای این مباحث منتج شدند تا  3عامل از این لیست که عبارت بودند از کریدور علم و فنآوری
استان ،نظام بانکی و ساختار فضایی فعالیتها با مالحظات آمایشی به لیست عوامل کلیدی قطعی در جدول 5
اضافه شوند.
در نهایت در این قسمت از مطالعه با استفاده از روش میکمک  12 ،عامل کلیدی برای توسعه استان
اصفهان تا افق  1404با رویکرد آمایش شناسایی شدهاند که در جدول 7مالحظه میشود.
جدول  7عوامل كلیدي توسعه استان تا افق  1404با رویکرد آمایش

نام عامل

شناسه
A4

کریدور علم و فناوری استان

A8

بازار سرمایه

A9

بهرهوری

A10

حکمرانی خوب

A11

سهم بخش خصوصی از اقتصاد

A13

فضای کسب و کار

A14

کارآفرینی

A15

نظام بانکی

A16

قیمتهای نسبی

A33

صادرات غیر نفتی

A53

تحریم بین المللی

A65

ساختار فضایی فعالیتها با مالحظات آمایشی
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 -2-4-4پیشنگری
خروجی این قسمت پیشنگری ،شناسایی سناریوهای مختلف بر اساس سازگاری آنها میباشد .لذا در
این راستا الزم است تا همانطور که در فصل قبل اشاره شد از روش تحلیل تاثیر متقابل متوازن 1و نرمافزار
سناریوویزارد استفاده شود .برای استفاده از این روش ابتدا باید حالتهای مختلف هریک از عوامل کلیدی
شناسایی شوند .بعد از آنکه حالتهای مختلف شناسایی شدند ،یک ماتریس مربعی از حالتهای عوامل کلیدی
تشکیل میشود و سپس طبق چارچوب تعیین شده در این روش وزندهی میگردند .پس برای ساخت این
ماتریس نیاز است تا حالتهای هر یک از عوامل کلیدی شناسایی و استخراج شوند.
الف)حالتهای عوامل کلیدی

بعد از شناسایی عوامل کلیدی در توسعه استان اصفهان تا افق  ،1404به منظور برنامهریزی مبتنی بر
سناریو ،تشکیل سناریوها ضرورت دارد .لذا برای داشتن سناریوها الزم است تا حالتهای مختلفی که برای
هریک از عوامل میتواند تا افق مورد مطالعه رخ دهد ،شناسایی شوند .در اینجا منظور از حالت یعنی" تمامی
وضعیتهای هر عامل کلیدی که تا افق  1404امکان وقوع دارد" .در واقع حالتهای طراحی شده به نوعی
میتواند تصویر رسمیآینده توسعه استان اصفهان در هریک از عوامل کلیدی میباشد.
لذا در این مرحله ضرورت برنامهریزی مبتنی بر سناریو مبنا برای توسعه استان اصفهان تا افق ،1404
مفهوم حالت در عوامل کلیدی و روش تحلیل تاثیر متقابل متوازن در پنل خبرگی به طور کامل شرح داده شد.
سپس از اعضای پنل خبرگان خواسته شد تا حالتهای پیشنهادی خود برای هر یک از عوامل کلیدی را مطرح
نمایند .پس از ارائه حالتها ،بر روی تمامی آنها طی چند جلسه به صورت مفصل مورد بحث و نقد و بررسی
قرار گرفت و هریک از حالتها اصالح ،حذف یا اضافه گردیدند.
در نهایت لیست نهایی حالتهای عوامل کلیدی توسط تیم تسهیلگری جمعبندی گردید که در جدول 8
مشاهده میشود .در مجموع برای  12عامل کلیدی  33حالت شناسایی شده است.

)1 Cross impact balance analysis(CIB
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جدول  8حالتهای عوامل کلیدی توسعه استان تا افق  1404با رویکرد آمایش

نام عامل کلیدی

ردیف

شرح حالت

نام حالت

1

این وضعیت در صورت ادامه حاکمیت جمهوری خواهان در
آمریکا ،افزایش احتمال دستیابی ایران به سالح هستهای در
نتیجه استمرار غنیسازی ،ارجاع پرونده ایران به شورای
امنیت سازمان ملل متحد ،خودداری روسیه و چین از وتوی
تنشهای نظامی و قطعنامههای ضد ایران ،تشدید خصومتهای منطقهای
محاصره دریایی تا حد بویژه از سوی عربستان و اسرائیل و امکان بمباران هوایی
تاسیسات هستهای ایران ،تقویت اثرپذیری داخلی تحریمها
تحریم جامع
در نتیجه تشدید تحریمها و افزایش آن در حد تحریم جامع
(مثالً فروش نفت در برابر غذا) و محاصره بنادر مهم ایران
تا حد برخوردهای محدود یا گسترده نظامی با رژیمهای
متخاصم منطقه یا نیروهای آمریکایی قابل پیشبینی است.

2

تنشهای دیپلماتیک
و ارجاع به شورای
امنیت

این وضعیت در صورت ادامه حاکمیت جمهوری خواهان در
آمریکا ،تشدید غنیسازی اورانیوم ،ارجاع پرونده ایران به
شورای امنیت سازمان ملل متحد ،وتوی قطعنامههای شورا
توسط روسیه و چین و پیوستن کامل کشورهای اتحادیه
اروپا و انگلیس به تحریمهای آمریکا به موازات کاهش
تدریجی اثرپذیری تحریمهای فعلی قابل پیشبینی است.

3

بنبست دیپلماسی به
موازات تشدید
فشارهای داخلی

این وضعیت در صورت پیروزی حزب جمهوری خواه در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (آبان  ،)1399خودداری
ایران از افزایش توان بالقوه تولید سالح هستهای ،ادامه
مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا ،عدم پیشرفت در مذاکرات
دیپلماتیک با آمریکا و اروپا ،تضعیف توان داخلی برای مقابله
با تحریم و تشدید خصومتهای منطقهای قابل پیشبینی
است.

4

این وضعیت در صورت شکست حزب جمهوریخواه در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (آبان  )1399و بقدرت
پیشرفت دیپلماسی به
رسیدن دمکراتها ،خودداری ایران از افزایش توان بالقوه
موازات کاهش
تولید سالح هستهای و ادامه مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا
اثرپذیری تحریمها
و اروپا ،کاهش تدریجی اثرپذیری تحریمها و افزایش توان
داخلی به موازات ضعف یا فروپاشی رژیمهای متخاصم در

تحریم بین المللی
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نام عامل کلیدی

شرح حالت

ردیف

نام حالت

5

حرکت به سمت
اقتصاد مبتنی بر
دانش

ادامه وضعیت موجود و انتقال تدریجی از اقتصاد تولید محور
به اقتصاد مبتنی بر دانش

6

توسعه شرکتها و
صنایع دانشبنیان

توسعه شرکتها و صنایع دانشبنیان اصفهان ،به دلیل باز
شدن فضای صادراتی برای آنها یا ایجاد هم افزایی بین
این شرکتها یا جلب حمایت و توجه بخشهای دولتی و
خصوصی یا ...

7

شناسایی حوزههای
اصلی پیشرفت

شناسایی حوزههای اصلی پیشرفت در اقتصاد دانشبنیان و
تبدیل این حوزهها به پروژههای پرچم در استان

8

کاهش نرخ رشد به
کمتر از -0.5

میزان متوسط رشد  FTPکمتر از -0.5

9

نوسان نرخ رشد بین
 -0.5و 0.5

میزان متوسط رشد  FTPبین  -0.5و 0.5

10

افزایش نرخ رشد به
بیشتر از 0.5

میزان متوسط رشد  FTPبیشتر از 0.5

11

کاهش صادرات

12

ادامه وضعیت کنونی

13

افزایش صادرات

افزایش صادرات غیرنفتی با اثرپذیری از کاهش تحریمهای
بینالمللی ،کاهش تعرفههای صادرات ،افزایش ارزش پول
ملی و یا ...

14

ایجاد تدریجی
شرکتهای نوآور و
کارآفرین

ادامه وضعیت موجود و ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و
کارآفرین

15

موج گسترده
کارآفرینی

منطقه بویژه تغییر نظام حکومتی عربستان سعودی قابل
پیشبینی است.

دانشبنیانی

بهرهوری
(متوسط رشد
) FTP

صادرات غیر نفتی

کارآفرینی

کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل افزیش تحریمهای بین-
المللی ،افزایش تعرفههای صادرات و یا ...
ادامه وضعیت موجود

ایجاد یک موج گسترده کارآفرینی با ایجاد کافههای
کارآفرینی و یا مسابقات گسترده و سراسری از رسانههای
ملی و استانی یا …
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نام عامل کلیدی

ساختار فضایی
فعالیتها با
مالحظات آمایشی

سهم بخش
خصوصی از
اقتصاد

ردیف

شرح حالت

نام حالت

16

متاسفانه نگاه به سندهای آمایش در اکثر دورههای مدیریتی
ادامه روند موجود و با اعمال برخوردهای سلیقهایی و به دور از فضای کارشناسی
تسلط نگرش بخشی همراه بوده و سبب مشکالت متعددی برای پهنه سرزمینی
اصفهان گردیده است .برخوردهای سلیقهای و بعضا سیاسی
در مسئولین و بر
دستگاههای اجرایی  ،و بهدور از فضای کارشناسی بر مبنای البیگری ,اعمال
برنامهریزی و مدیریت فشار نهادهای قدرت در فضای حاکیمتی و نگرش بخشی
چهره سرزمینی اصفهان را مخدوش نموده و این روند تا
استان
سال  1404ادامه دارد.

17

بهرهگیری از روش
برنامهریزی راهبردی
در نهادهای مدیریت
و برنامهریزی استان
(با تاکید بر مزیتهای
نسبی مناطق و توزیع
متوازن زیر ساختها
و امکانات در سطح
مناطق)

اجرای بخشی از سند بر مبنای شرایط و مالحظات موجود
در منطقه اصفهان بر اساس شرایط و حوادث غیر متقربه که
سند را با رهنمونهای راهبردی بر فضای سرزمین اجرا
نمایند .مانند حوادث طبیعی ,بحرانهای اقتصادی و
اجتماعی و تصمیات سیاسی (جنگ)

18

اعمال مدیریت
همگرای توسعه و
رویکرد آمایشی و
نگرش سیستمی در
استان ( با تاکید بر
ارتقاء جایگاه و
اثرگذاری بیشتر
استان در سطوح ملی
و بین المل)

اجرای کامل سند آمایش سرزمین و تغییر نگرشهای
برخورد با فضای سرزمین از حوزه بخشی به مدیریت
یکپارچه و سیستمی فضای سرزمین و استفاده از سند مذکور
برای هرگونه تصمیمگیری در قلمروهای مطالعاتی سند
آمایش به طور کامل و اجرای کامل دستورالعملهای مرتبط
با سند در راستای بهینه نمودن منابع فیزیکی ,زیستی،
اقتصادی و اجتماعی استان بر مبنای توازن منابع و عدالت
گستری در پهنای سرزمین

19

علیرغم رفع برخی موانع قانونی در برنامههای توسعه،
ناکارآمدی در نحوه واگذاری شرکتهای دولتی از یک طرف
عدم افزایش سهم
و فضای غیررقابتی در برخی بخشهای اقتصادی و
بخش خصوصی بیش
همچنین شاخصهای نامتناسب فضای کسب و کار برای
از ظرفیت موجود
بخش خصوصی ،انتظار نمیرود تا افق  1404سهم بخش
خصوصی از اقتصاد بیش از ظرفیت موجود افزایش یابد.
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نام عامل کلیدی

ردیف

نام حالت

شرح حالت

20

بهبود نسبی در
افزایش سهم

با توجه به قوانین و اسناد باال دستی به ویژه ماده ( 21
واگذاری سهام دولتی شرکتهای بیمه – با استثنای بیمه
مرکزی – به بخش خصوصی ) ماده  ( 24ایجاد تمهیدات
الزم برای افزایش بخش تعاون به  25درصد سهم از اقتصاد
) و ماده  25قانون ششم توسعه ( واگذاری کلیه امور تصدی-
گری دستگاههای دولتی پیرامون امور بهداشت و درمان،
بهزیستی و توانبخشی ،آموزشی و فرهنگی به بخش
خصوصی ،ظرفیت فعلی سهم بخش خصوصی از بخش
بهداشت و درمان و آموزش به ترتیب  41و  20درصد است.
با شرط بکارگیری توان شرکتهای بخش خصوصی از
فرصت ایجاد شده ناشی از تحریمهای اقتصادی وضع شده
بر برخی شرکتهای دولتی و نیز بهبود نسبی شاخصهای
فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی میتوان شاهد
افزایش نسبی سهم بخش خصوصی حداکثر تا  55درصد تا
افق  1404بود.

21

عدم اصالح قیمت-
های نسبی

یکی از حاالت ،ادامه روند وضع کنونی است که به واسطه
شرایط پیش رو و عدم ریسک توسط دولت و مجلس اتفاق
خاصی نیفتد و این روند نامطلوب فعلی ادامه یابد.

22

اصالح تدریجی
قیمتهای نسبی

منطقی کردن قیمت های نسبی بویژه حوزه آب و
انرژی(بخصوص حامل های انرژی و فرآورده های نفتی
نظیر بنزین و گازوئیل)

23

عدم تغییر شاخص
فضای کسب و کار
استان

ادامه وضع موجود یعنی نسبت شاخص فضای کسب و کار
استان به متوسط کشور حدود 1.3

24

ارتقای شاخص
فضای کسب و کار
استان

ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان به متوسط کشور
یعنی 0.9

25

افزایش  40درصدی
بدهیها

افزایش  40درصدی خالص بدهی بانکها

26

افزایش  20درصدی
بدهیها

افزایش  20درصدی خالص بدهی بانکها

قیمتهای نسبی

فضای کسب و
کار

نظام بانکی
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نام عامل کلیدی

بازار سرمایه

ردیف

نام حالت

27

کاهش  2درصدی
بدهیها

کاهش  2درصدی خالص بدهی بانکها

28

نرخ رشد ارزش سهام نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده در بازار اولیه برای بنگاه-
عرضه شده کمتر از های مستقر در استان کمتر از نرخ رشد اسمی اقتصاد(نرخ
رشد واقعی  +نرخ رشد تورم)
نرخ رشد اسمی

29

نرخ رشد ارزش سهام نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده در بازار اولیه برای بنگاه-
عرضه شده برابر با های مستقر در استان برابر با نرخ رشد اسمی اقتصاد(نرخ
رشد واقعی  +نرخ رشد تورم)
نرخ رشد اسمی

30

نرخ رشد ارزش سهام نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده در بازار اولیه برای بنگاه-
عرضه شده بیشتر از های مستقر در استان بیش از نرخ رشد اسمی اقتصاد(نرخ
رشد واقعی  +نرخ رشد تورم)
نرخ رشد اسمی

31

حکمرانی خوب

شرح حالت

32

33

ادامه روند نامطلوب
فعلی در شفافیت،
پاسخگویی و
اثربخشی
ادامه روند فعلی در
ادامه وضع فعلی در شفافیت و پاسخگویی در عملکرد و
شفافیت و پاسخگویی
فعالیتهای حکومت به همراه افزایش اثربخشی و کارایی
و افزایش اثربخشی
در حوزه اقتصادی
در اقتصاد
افزایش شفافیت،
افزایش شفافیت و افزایش پاسخگویی به همراه افزایش
پاسخگویی و
اثربخشی در عملکرد اثربخشی و کارایی حکومت
حکومت
حفظ رویه فعلی در حکومتداری یعنی وضعیت نامطلوب
حکومت در شاخص های شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی
و کارایی

ب)تشکیل ماتریس تاثیر متقابل متوازن و وزندهی

ورودی روش تحلیل تاثیر متقابل متوازن یک ماتریس مربعی وزن داده شده است .سر سطرها و سرستون-
های این ماتریس حالتهای مختلف عوامل کلیدی شناسایی شده هستند .با توجه به اینکه  33حالت برای
عوامل کلیدی انتخاب شدند ،لذا یک ماتریس  33*33برای وزندهی تشکیل میشود .مرحله وزندهی این
ماتریس در ادامه شرح داده میشود.
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ابتدا ماتریس تحلیل تاثیر متقابل متوازن در پنل خبرگان نمایش داده شده و نحوه وزندهی در این بخش
برای خبرگان توسط تیم تسهیلگر توضیح داده میشود .بمنظور تکمیل ماتریس ،خبرگان باید در هر درایه(سلول)
از ماتریس به سه سؤال پاسخ دهند که به شرح زیر است:
• "به نظر شما آیا حالت عامل سرسطر بر حالت عامل سرستون این درایه تأثیر مستقیم دارد یا نه؟"
✓ "درصـورت داشـتن تاثیر مسـتقیم ،به نظر شـما این تأثیر تقویت کننده اسـت یا تضـعیف کننده؟
مثبت یا منفی؟"
✓ "به نظر شـما شـدت تأثیر مسـتقیم (چه تقویتکننده و چه تضـعیفکننده) حالت عامل سـرسـطر
بر حالت عامل سرستون این درایه چقدر است؟ کم یا متوسط یا زیاد( 1یا  2یا )3؟
بعد از آن که تمامی خبرگان دیدگاههای خود را بیان و همچنین نظرات یکدیگر را نقد کردند ،تیم
تسهیلگری این نظرات را جمعبندی کرده و یک ماتریس مربعی که در آن چگونگی ارتباط مستقیم و
غیرمستقیم میان حالتهای عوامل کلیدی مشخص شده را به جلسات پنل گزارش میدهد و بمنظور استفاده
در روش تحلیل تاثیر متقابل متوازن و ورود به نرمافزار سناریوویزارد آماده میکند.
ج)تشکیل سناریوها

پس از وزندهی ماتریس تحلیل تاثیر متقابل متوازن توسط پنل خبرگی ،این ماتریس به عنوان ورودی
در نرمافزار سناریوویزارد وارد میشود .از ویژگیهای این نرمافزار ترکیب حالتهای مختلف عوامل کلیدی با
یکدیگر و نمایش سناریوهای متفاوت در چارچوب عوامل کلیدی است .هر یک از سناریوهای تولید شده در این
روش دارای شاخصهایی است که سبب تمایز هر سناریو با دیگر سناریوها میشود .شاخصهایی که در نرمافزار
برای هر سناریو محاسبه میشوند شامل "مجموع تاثیرگذاری کل"" ،تعداد ناسازگاری" و "میزان سازگاری"
است .شاخصی که به کمک آن سناریوها در دستهبندیهای متمایز قرار میگیرند و میتوان سناریوهای کاربردی
جهت برنامهریزی مبتنی بر سناریو را انتخاب کرد" ،شاخص تعداد ناسازگاری" است .لذا هرچه مقدار این
شاخص در سناریوها به صفر نزدیکتر باشد ،این سناریو ها سازگارتر هستند.
پس از آنکه ماتریس وزن داده شده در نرمافزار پیادهسازی شد ،انواع سناریوها و شاخصهای مرتبط با آن
به عنوان خروجی نرمافزار به دست آمدند که شرح مختصری از آنها در جدول  9مشاهده میشود.
نتایج حاصل از تحلیل مقادیر تأثیرات متقابل ماتریس سایب توسعه استان اصفهان تا افق  1404نشان
میدهد که ماتریس تحلیل تاثیر متقابل متوازن از  994سلول قضاوتی تشکیل شده است .از این سلولهای
قضاوتی 0.5 ،درصد از قضاوتها دارای تأثیرات کاهشی متوسط 14.59 ،درصد از قضاوتها دارای تأثیرات
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کاهشی ضعیف 34.51 ،درصد از قضاوتها بدون تاثیر 34.41 ،درصد از قضاوتها دارای تاثیر افزایشی ضعیف،
 15.90درصد از قضاوتها دارای تأثیرات افزایشی متوسط و  0.1درصد دارای تأثیرات افزایشی شدید هستند.
جدول  9اطالعات عمومی ماتریس تحلیل تاثیر متقابل متوازن توسعه استان اصفهان تا افق  1404با
رویکرد آمایش

شرح

تعداد

تعداد عوامل کلیدی

12

تعداد حالتها

33

تعداد سلولهای قضاوتی

994

تعداد سلولهای تأثیر افزایشی شدید

1

تعداد سلولهای تأثیر افزایشی

158

تعداد سلولهای تأثیر افزایشی ضعیف

342

تعداد سلولهای بدون تأثیر

343

تعداد سلولهای تأثیر کاهشی ضعیف

145

تعداد سلولهای تأثیر کاهشی

5

تعداد سلولهای تأثیر کاهشی شدید

0

همچنین تعداد  139968سناریو توسط نرم افزار سناریوویزارد ساخته شده که دستهبندی آنها بر اساس
"شاخص تعداد ناسازگاری" در جدول  10آمده است.
جدول  10وضعیت انواع سناریوها از لحاظ شاخص تعداد ناسازگاری

شاخص تعداد ناسازگاری

تعداد سناریوها

صفر

5

یک

6

دو

5
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شاخص تعداد ناسازگاری

تعداد سناریوها

سه

6

چهار

18

بیشتر از چهار

139928

پس از ساخت سناریوهای متفاوت با نرمافزار سناریو ویزارد و محاسبات مرتبط با آنها ،این سناریوها
توسط تیم تسهیلگری دستهبندی شده و در جلسات پنل خبرگی به منظور تصمیمگیری ارائه میشود .الزم
بذکر است که با مطالعه پژوهشهای موجود در این زمینه ،تیم تسهیلگری به این نتیجه رسیدند تا سناریوها
با شاخص تعداد ناسازگاری  1 ،0و  2را در جلسات پنل ارائه دهند .لیست این سناریوها در پیوست این کتاب
آمده است.
 -5-4بخش سوم :خروجی
این بخش از مطالعه ،آخرین فاز از این پژوهش میباشد .هدف این قسمت بررسی خروجیها و نتایج این
مطالعه میباشد .خروجیهای این کار به دو دسته ملموس و ناملموس تقسیم میشوند که در ادامه توضیح داده
شده است.

 -1-5-4خروجی ملموس
در این قسمت هدف بررسی انواع سناریوها و تصمیمگیری در خصوص انتخاب مجموعهای از آنها در
جلسات پنل خبرگان است .مجموعا  16سناریو با شاخص تعداد ناسازگاری  0تا  2در این مطالعه بدست آمده
است .با در نظر گرفتن ادبیات موجود ،هرچه تعداد ناسازگاری به صفر نزدیکتر باشد ،سناریوها محتملتر و
هرچه این عدد بزرگتر باشد ،سناریوها از سمت محتملتر به سمت سناریوهای ممکن حرکت میکنند یعنی
اینکه امکان وقوع آنها دارای احتمال کمتری است یا با انتظارات عینی خبرگان در وزندهی فاصله دارد .در
جلسات خبرگی سناریوهای متفاوت با تعداد ناسازگاری حداکثر  2ارائه شدند و هر یک از آنها مورد نقد و
بررسی قرار گرفتند .پس از اعالم نظرات خبرگان و با توجه به افق نسبتا کوتاه مطالعه ،تیم تسهیلگری به این
جمع بندی رسیدند که سناریوها با شاخص تعداد ناسازگاری صفر به عنوان سناریوهای منتخب برای آینده استان
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معرفی شوند .در ادامه در جدولهای  11تا  15سناریوهای پنجگانه مربوط به توسعه استان اصفهان تا افق
 1404با رویکرد آمایش مالحظه میشود.
جدول  11سناریو یک

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانشبنیان

بهرهوری(متوسط رشد
)FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاههای اجرایی ،برنامهریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی
جدول  12سناریو دو

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانشبنیان

بهرهوری(متوسط رشد
)FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات
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عامل کلیدی

حالت

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها
با مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاههای اجرایی ،برنامهریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  40درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و
اثربخشی
جدول  13سناریو سه

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانشبنیان

بهرهوری(متوسط رشد
)FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاههای اجرایی ،برنامهریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان
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عامل کلیدی

حالت

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی
جدول  14سناریو چهار

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

بنبست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانشبنیان

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاههای اجرایی ،برنامهریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی
جدول  15سناریو پنج

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

پیشرفت دیپلماسی به موازات کاهش اثرپذیری تحریمها

دانشبنیانی

شناسایی حوزههای اصلی پیشرفت
126

فصل چهارم :نتایج پژوهش

عامل کلیدی

حالت

بهرهوری(متوسط رشد
)FTP

افزایش نرخ رشد به بیشتر از 0.5

صادرات غیر نفتی

افزایش صادرات

کارآفرینی

موج گسترده کارآفرینی

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

اعمال مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش
سیستمی در استان(با تاکید بر ارتقاء جایگاه و اثرگذاری بیشتر
استان در سطوح ملی و بینالمللی)

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

بهبود نسبی در افزایش سهم

قیمتهای نسبی

اصالح تدریجی قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

کاهش  2درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده بیشتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

افزایش شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی در عملکرد حکومت

یکی دیگر از نتایج ملموس این مطالعه ،عوامل کلیدی توسعه استان تا افق  1404با رویکرد آمایش است
که در قسمتهای قبلی به صورت مفصل توضیح داده شده است .لذا به طور کلی در این پژوهش  12عامل
کلیدی و  5سناریوی پذیرفته شده با توجه به ابعاد مسئله جزو نتایج ملموس محسوب میگردند.
 -2-5-4خروجی ناملموس
از جمله خروجیهای ناملموسی که از ابتدا مورد توجه تیم تسهیلگری قرار داشت ،اول ایجاد تفکر
استراتژیک 1در الیههای مختلف مدیران و سایر اقشار جامعه مورد مطالعه ،دوم ایجاد و پشتیبانی از فرهنگ
تفکر رو به جلو 2و سومی شبکهسازی 3بوده است.

1 Strategic thinking
2 Forward thinking
3 Networking
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الف) تفکر استراتژیک

ایجاد تفکر استراتژیک دستاوردی است که به مرور زمان و با درگیر کردن طیفهای مختلف جامعه در
مطالعات و مباحثات به دست میآید .در طول مدت این پژوهش ،بسیاری از مسئوالن ،مدیران ،دانشگاهیان،
کارشناسان و کارآفرینان به صورت مستقیم و غیرمستقیم با تیم تسهیلگری و تیم خبرگی در ارتباط بودند و با
مطالعه گزارشات و خروجیهای پنل خبرگان و جمعبندیهای مختلف تسهیلگران با موضوع پژوهش ،روش
پژوهش ،خروجیهای هر فاز ،مفاهیم پایهای مرتبط با پژوهش ،برنامهریزی و سایر مفاهیم مربوط به این
مطالعه به صورت متوسط یا عمیق آشنایی پیدا کردند .آشنایی یا تسلط بر مباحث ذکر شده باعث ایجاد فکر
کردن به صورت سیستمی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد مختلف یک موضوع برای تصمیمگیری و برنامهریزی
میگردد و این موضوع منتج به ایجاد نوعی تفکر در آنها میشود که به اطالح به آن تفکر استراتژیک گفته
می شود .لذا در این مطالعه ،سعی بر آن بود که تا حد امکان در افراد زیادی اینگونه تفکر تسری داده شود.
ب) ایجاد و پشتیبانی از فرهنگ تفکر رو به جلو

آیندهنگاری به جامعه کمک میکند تا به چیزی فراتر از مدیریت حال و اکنون پرداخته شود و خصوصا
انگیزه الزم برای اندیشیدن به آینده بلندمدت را ایجاد میکند .این فرآیند ،حوزههای مختلف را تشویق مینماید
تا در سایه ایجاد ارتباط با یکدیگر بتوانند به دورنماهای متنوع و جایگزینی متمرکز شوند که میتوانند وجود
داشته باشند و در نهایت به ادراک و احساسی مشترک از جهتگیری دست یابند .این فعالیت به افراد اجازه
میدهد تا به دیدگاههایی شخصی یا عمومی در مورد آینده دست یابند و بتوانند دیدگاه خود را در استراتژی-
هایشان استفاده نمایند و در جهت حرکت به آن و انتخاب راه مطلوب ،آنان را یاری نماید.
در این مطالعه تالش شده است تا فرهنگ تفکر رو به جلو ابتدا در پنل خبرگان ایجاد گردد .دلیل اصلی
تمرکز بر خبرگان این است که هر یک از خبرگان پنل ،افراد موثری نسبت به سایر اقشار در جامعه هستند و
باعث سرعت بخشیدن به تثبیت تفکر رو به جلو در جامعه خواهند شد.
پ) شبکهسازی

شبکهسازی یکی از جنبههای ارزشمند فعالیت آیندهنگاری است .آیندهنگاری توانایی آن را دارد که میان
گروههای مختلف جامعه شامل صنعت ،دانشگاه ،مؤسسات تحقیقات دولتی و تصمیمگیران ،ارتباطات اثربخشی
ایجاد نماید و در عین حال نیز بخشهای کوچک و متوسط جامعه را در دستیابی به مزیتهای ناشی از
فرصتهای جدید و تأثیرات آنها بر جامعه کمک کند .شبکهسازی در این فرآیند ،در سطوح مختلفی ایجاد
میشود که میزان و سطوح آن وابسته به روشهای مورد استفاده است .در حالت کلی ،ایجاد شبکههای غیر
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رسمی در میان مشارکتکنندگان ،یکی از مزیتهای اغلب روشها است .هر چند که شناسایی و کمیت سنجی
این شبکهها غیرممکن است ولی از خروجیهای قابل توجه یک فعالیت آیندهنگاری میباشد.
در این پژوهش با توجه به اینکه روشهای مورد استفاده بیشتر مبتنی بر خبره بودند لذا شبکهسازی از
پنل خبرگان شروع شده است و به مرور زمان با انتشار این سند و برگزاری جلسات علمی و سمینارها به سایر
سطوح جامعه نفوذ پیدا میکند.
 -6-4جمعبندی
در این پژوهش ابتدا یک تیم تسهیلگری شامل  8نفر از کارکنان سازمان مدیریت و برنامهریزی اصفهان
که قبالً به مبانی و روشهای آیندهنگاری مسلط شدهاند ،تشکیل شد .از طرفی چون این روش مبتنی بر خبره
میباشد لذا یک تیم  16نفره از متخصصین و خبرگان استان با تخصصهای مختلف انتخاب شدند.
اولین قدم در این تحقیق تهیه لیست اولیهای از عوامل مؤثر بر توسعه استان تا افق  1404میباشد .از
اینرو ،برای شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در توسعه استان اصفهان تا افق  1404منطبق بر پایه مالحظات
آمایش سرزمین ،تیم تسهیلگری با جمعبندی عاملهای تدوین شده سند آمایش سرزمین استان اصفهان ،سند
توسعه استان اصفهان و سایر اسناد باالدستی تدوین کردند .با هدف غنیتر ساختن لیست مذکور ،از روش
طوفان فکری و مصاحبه با کارشناسان ،خبرگان و مدیران اجرایی استان استفاده شد .پس از پاالیش نظرات و
مستندات یک لیست شامل  137عامل مؤثر بر توسعه استان بدست آمد.
جهت ارزیابی و کنترل بیشتر لیست 137 ،عاملی که در مرحله قبل شناسایی شده بودند ،در اختیار تمام
خبرگان قرار گرفت و سپس خبرگان به صورت متمرکز و با استفاده از رویکرد مشارکتی ،تفسیر و مناظره به
نقد هر یک از عوامل پرداختند که ماحصل این جلسات و مباحث شناسایی و انتخاب  67عامل مؤثر بر توسعه
استان توسط خبرگان بوده است.
به منظور شناسایی عوامل کلیدی از روش و نرم افزار میکمک استفاده شده است .برای بکارگیری این
نرم افزار ،نوع و شدت روابط ما بین عوامل موثر توسط خبرگان وزندهی شد و سپس با تحلیل خروجی های
نرم افزار  12علمل کلیدی شناسایی گردید.
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در راستای شناسایی سناریوهای سازگار ،روش تحلیل تاثیر متقابل متوازن 1و نرمافزار سناریوویزارد بکار
گرفته شد .برای استفاده از این روش حالتهای مختلف هریک از عوامل کلیدی شناسایی شدند و یک ماتریس
مربعی شامل حالت های عوامل کلیدی تشکیل گردید و توسط خبرگان وزن دهی شد .سپس با ورود ماتریس
در نرمافزار و تحلیل خروجیهای آن 5 ،سناریو به عنوان سناریوهای منتخب برای توسعه استان اصفهان تا افق
 1404با رویکرد آمایش معرفی شدند.

)1 Cross impact balance analysis(CIB
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 -1-5مقدمه
همانطور که اشاره شد ،مطالعات آیندهنگاری توسعه استان اصفهان با رویکرد آمایش با محوریت سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان و با همکاری جمعی از خبرگان از بخشهای مختلف عمومی و خصوصی استان
در آبان ماه سال  1398تکمیل گردید.این مطالعات برای اولین بار در استان اصفهان انجام گرفت و جزو معدود
مطالعاتی از این دست است که سطح استان انجام شده است.
پژوهش یاد شده عالوه بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده ،دستاوردهای ارزشمندی در زمینههای
شبکهسازی ،حساس سازی مدیران و خبرگان و ترویج دانش آیندهپژوهی و توسعه مهارتهای آیندهنگاری که
در سطح استان داشته است.
در ادامه نگاهی گذرا به نتایج و دستاوردهای این پژوهش خواهیم داشت.
 -2-5نتایج اصلی پژوهش
 -1-2-5شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر توسعه استان اصفهان در افق  1404با رویکرد
آمایش

 67عامل اصلی موثر بر توسعه استان بر اساس خروجیهای مطالعات آمایش استان و پیشنهاد خبرگان
مورد مطالعه قرار گرفت .عملکرد عوامل یاد شده ،تاثیرات متقابل بین آنها و فضای حالت آنها در افق
مطالعه(سال ) 1404در پنل خبرگان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تبیین گردید .سپس با استفاده از
روش میکمک عو امل کلیدی موثر بر توسعه استان با رویکرد آمایش سرزمین تا افق سال  1404شناسایی
گردید .لیست عوامل کلیدی در جدول  1مشاهده میشود.
جدول  1عوامل کلیدی توسعه استان تا افق  1404با رویکرد آمایش

شناسه

نام عامل

A4

کریدور علم و فناوری استان

A8

بازار سرمایه

A9

بهرهوری

A10

حکمرانی خوب

A11

سهم بخش خصوصی از اقتصاد

A13

فضای کسب و کار
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شناسه

نام عامل

A14

کارآفرینی

A15

نظام بانکی

A16

قیمتهای نسبی

A33

صادرات غیر نفتی

A53

تحریم بین المللی

A65

ساختار فضایی فعالیتها با مالحظات آمایشی

 -2-2-5شناسایی سناریوهای سازگار توسعه استان اصفهان در افق  1404با رویکرد آمایش

آینده استان با توجه به حالتهای امکانپذیر عوامل کلیدی در قالب  5سناریوی سازگار و امکانپذیر در
افق سال  1404با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد تبیین گردید.الزم به ذکر است سناریوهای متعدد دیگری با
درجههای سازگاری متفاوت نیز ایجاد گردید که میتواند جهت مطالعات دیگر در اختیار دانشپژوهان و
عالقمندان قرار گیرد .سناریوهای سازگار به شرح جداول  2تا  6میباشد .سایر سناریوها تا حداکثر با تعداد
ناسازگاری  2در پیوست شماره  4گزارش شدهاست.
جدول  2سناریو یک

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانشبنیان

بهرهوری(متوسط رشد
)FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین
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عامل کلیدی

حالت

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاههای اجرایی ،برنامهریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی

جدول  3سناریو دو

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانشبنیان

بهرهوری(متوسط رشد
)FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات
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عامل کلیدی

حالت

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاههای اجرایی ،برنامهریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  40درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی

جدول  4سناریو سه

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانشبنیان

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5
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عامل کلیدی

حالت

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاههای اجرایی ،برنامهریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی

جدول  5سناریو چهار

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

بنبست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانشبنیان

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5
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عامل کلیدی

حالت

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاههای اجرایی ،برنامهریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی

جدول  6سناریو پنج

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

پیشرفت دیپلماسی به موازات کاهش اثرپذیری تحریمها

دانشبنیانی

شناسایی حوزههای اصلی پیشرفت

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

افزایش نرخ رشد به بیشتر از 0.5

صادرات غیر نفتی

افزایش صادرات

کارآفرینی

موج گسترده کارآفرینی
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عامل کلیدی

حالت

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

اعمال مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش
سیستمی در استان(با تاکید بر ارتقاء جایگاه و اثرگذاری بیشتر
استان در سطوح ملی و بینالمللی)

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

بهبود نسبی در افزایش سهم

قیمتهای نسبی

اصالح تدریجی قیمتهای نسبی

فضای کسب و کار

ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

کاهش  2درصدی بدهیها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده بیشتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

افزایش شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی در عملکرد حکومت

 -3-5نتایج جانبی پژوهش
 -1-3-5شکل گیری گروه مطالعات آیندهپژوهی توسعه

برای اولین بار در استان یک گروه آیندهپژوهی با رویکرد توسعه استان شکل گرفت .گروه یاد شده با
مطالعه و بررسی حداقل  60مرجع علمی معتبر در زمینه آیندهپژوهی و آیندهنگاری و برگزاری جلسات هماندیشی
بالغ بر  1000نفر ساعت تالش نمود خود را به دانش روز در زمینه آیندهپژوهی و آیندهنگاری تجهیز نماید.
عالوه بر این مهارتهای الزم در بکارگیری نرمافزارهای حوزه مطالعات آیندهپژوهی نیز از طریق آموزش و
کارگاههای عملی توسط اعضای گروه کسب گردید ،بگونهای که بتوانند در کنار خبرگان به خوبی به عنوان
یک گروه تسهیلگر ایفای نقش نمایند.
 -2-3-5شبکهسازی

با تشکیل پنل خبرگان عمال بخشهای مختلفی نظیر دانشگاهها ،برخی دستگاههای اجرایی و عمومی و
نمایندگان بخش خصوصی درگیر مطالعات آیندهپژوهی در استان شده و با آن همراستا گردیدند.
این مشارکت منجر به ایجاد شبکهای از خبرگان مجهز به مهارتهای آیندهپژوهی گردید که میتواند
زمینهساز و پشتیبان مطالعات بعدی در زمینه آیندهپژوهی و آیندهنگاری در حوزههای مختلف باشد.
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 -3-3-5تقویت جایگاه تفکر استراتژیک در فرایند برنامهریزی

در مبحث برنامهریزی راهبردی با مفاهیمی مشابه ،متفاوت و کامال مرتبط روبرو هستیم که عبارتنداز:
تفکر استراتژیک ،توسعه استراتژی و برنامهریزی استراتژیک.
در فرایند انجام مطالعات آیندهنگاری توسعه استان و بنابر مدلهای مفهومی (وروس – کانوی) مورد
استفاده که بر خروجیهای آیندهنگاری به عنوان ورودیهای تفکر استراتژیک تاکید مینماید ،تفاوتهای تفکر
استراتژیک با برنامه ریزی راهبردی اهمیت و جایگاه تفکر استراتژیک در جمع مدیران و خبرگان بررسی و تبادل
نظر قرار گرفته و مورد توجه و درک مشترک واقع گردید.
تعمیق و غنای تفکر استراتژیک ازکاربردهای مطالعات آیندهنگاری میباشد.
 -4-3-5توسعه یک قالب بومی برای فرایند آیندهنگاری

با شناخت و مطالعه انواع مدلها و روشهای آیندهنگاری در مطالعات معتبر بینالمللی و بررسی نقاط قوت
و ضعف مدلها و روشهای یاد شده ،یک قالب بومی برای فرایند آیندهنگاری با توسعه مدل ()Joseph Voros
طراحی و معرفی گردید.
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(به ترتیب حروف الفبا)
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 -1-6اعضای پنل خبرگان
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فصل ششم :معرفی خبرگان و تیم تسهیلگری

 -2-6اعضای تیم تسهیلگری
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پیوست  :1سناریوها با شاخص تعداد ناسازگاری  1و 2
جدول  1سناریو شش با تعداد ناسازگاري یک

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاه های اجرایی  ،برنامه ریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  40درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی
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پیوستها
جدول  2سناریو هفت با تعداد ناسازگاري یک

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

بنبست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاه های اجرایی  ،برنامه ریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  40درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی
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جدول  3سناریو هشت با تعداد ناسازگاري یک

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

بنبست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی

دانشبنیانی

حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاه های اجرایی  ،برنامه ریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی
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پیوستها
جدول  4سناریو نه با تعداد ناسازگاري یک

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

بنبست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی

دانشبنیانی

شناسایی حوزه های اصلی پیشرفت

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاه های اجرایی  ،برنامه ریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی
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جدول  5سناریو ده با تعداد ناسازگاري یک

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

پیشرفت دیپلماسی به موازات کاهش اثرپذیری تحریمها

دانشبنیانی

حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

افزایش نرخ رشد به بیشتر از 0.5

صادرات غیر نفتی

افزایش صادرات

کارآفرینی

موج گسترده کارآفرینی
اعمال مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

سیستمی در استان ( با تاکید بر ارتقاء جایگاه و اثر گذاری
بیشتر استان در سطوح ملی و بین المل

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

بهبود نسبی در افزایش سهم

قیمتهای نسبی

اصالح تدریجی قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

کاهش  2درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده بیشتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

افزایش شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی در عملکرد حکومت
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پیوستها
جدول  6سناریو یازده با تعداد ناسازگاري یک

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

پیشرفت دیپلماسی به موازات کاهش اثرپذیری تحریمها

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

افزایش نرخ رشد به بیشتر از 0.5

صادرات غیر نفتی

افزایش صادرات

کارآفرینی

موج گسترده کارآفرینی
اعمال مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

سیستمی در استان ( با تاکید بر ارتقاء جایگاه و اثر گذاری
بیشتر استان در سطوح ملی و بین المل

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

بهبود نسبی در افزایش سهم

قیمتهای نسبی

اصالح تدریجی قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

کاهش  2درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده بیشتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

افزایش شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی در عملکرد حکومت
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جدول  7سناریو دوازده با تعداد ناسازگاري دو

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت

دانشبنیانی

حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

کاهش نرخ رشد به کمتر از -0.5

صادرات غیر نفتی

کاهش صادرات

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاه های اجرایی  ،برنامه ریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی

حکمرانی خوب

ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی
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پیوستها

جدول  8سناریو سیزده با تعداد ناسازگاري دو

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

نوسان نرخ رشد بین  -0.5و 0.5

صادرات غیر نفتی

ادامه وضعیت کنونی

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر
دستگاه های اجرایی  ،برنامه ریزی و مدیریت استان

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

بهبود نسبی در افزایش سهم

قیمتهای نسبی

اصالح تدریجی قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  40درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی
ادامه روند فعلی در شفافیت و پاسخگویی و افزایش اثربخشی

حکمرانی خوب

در اقتصاد
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جدول  9سناریو چهارده با تعداد ناسازگاري دو

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

نوسان نرخ رشد بین  -0.5و 0.5

صادرات غیر نفتی

ادامه وضعیت کنونی

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین
بهره گیری از روش برنامه ریزی راهبردی در نهادهای مدیریت

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

و برنامه ریزی استان (با تاکید بر مزیت های نسبی مناطق و
توزیع متوازن زیر ساخت ها و امکانات در سطح مناطق)

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

بهبود نسبی در افزایش سهم

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی
ادامه روند فعلی در شفافیت و پاسخگویی و افزایش اثربخشی

حکمرانی خوب

در اقتصاد
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پیوستها
جدول  10سناریو پانزده با تعداد ناسازگاري دو

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع

دانشبنیانی

شناسایی حوزه های اصلی پیشرفت

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

نوسان نرخ رشد بین  -0.5و 0.5

صادرات غیر نفتی

ادامه وضعیت کنونی

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین
بهره گیری از روش برنامه ریزی راهبردی در نهادهای مدیریت

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

و برنامه ریزی استان (با تاکید بر مزیت های نسبی مناطق و
توزیع متوازن زیر ساخت ها و امکانات در سطح مناطق)

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

بهبود نسبی در افزایش سهم

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی
ادامه روند فعلی در شفافیت و پاسخگویی و افزایش اثربخشی

حکمرانی خوب

در اقتصاد
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جدول  11سناریو شانزده با تعداد ناسازگاري دو

عامل کلیدی

حالت

تحریم بینالمللی

تنشهای نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع

دانشبنیانی

توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان

بهرهوری(متوسط رشد )FTP

نوسان نرخ رشد بین  -0.5و 0.5

صادرات غیر نفتی

ادامه وضعیت کنونی

کارآفرینی

ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین
اعمال مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش

ساختار فضایی فعالیتها با
مالحظات آمایشی

سیستمی در استان ( با تاکید بر ارتقاء جایگاه و اثر گذاری
بیشتر استان در سطوح ملی و بین المل

سهم بخش خصوصی از
اقتصاد

بهبود نسبی در افزایش سهم

قیمتهای نسبی

عدم اصالح قیمت های نسبی

فضای کسب و کار

ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان

نظام بانکی

افزایش  20درصدی بدهی ها

بازار سرمایه

نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی
ادامه روند فعلی در شفافیت و پاسخگویی و افزایش اثربخشی

حکمرانی خوب

در اقتصاد
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