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 گفتارپیش 

گیری و مدیریت مسائل استراتژیک را به امری های مختلف، تصمیمتغییرات در عرصهسرعت باالی 

دشوار تبدیل نموده است. از این رو شناخت سناریوهای ممکن و محتمل که نقشی حیاتی در تفکر استراتژیک 

ی از دانش و هنر، نگاری به عنوان تلفیقباشد. در این راستا آیندهناپذیر میکنند امری ضروری و اجتنابایفا می

 گیری است.گذاری و تصمیمابزار کلیدی و اثربخشی برای سیاست

ریزی استان اصفهان با عنایت  نگری سازمان مدیریت و برنامه های توسعه و آینده مرکز آموزش و پژوهش

مین، در نگاری و آمایش سرزریزی توسعه در استان اصفهان و ارتباط تنگاتنگ آیندهبه اهمیت و لزوم برنامه

ها و اقدامات خود قرار  نگاری استان اصفهان را در اولویت فعالیتجهت دستیابی به توسعه پایدار، مطالعات آینده

گیری از مطالعات و تجارب داخلی و خارجی، سند در این سند سعی شده است که تا حد امکان با بهره داد.

کرد آمایش سرزمین( به صورت مشارکتی در قالب )با روی 1404نگاری توسعه استان اصفهان در افق آینده

و بحث و تبادل نظر خبرگان و متخصصان استان تهیه گردد. در این سند تالش شده است که  برگزاری پانل

ای باشد که با شناسایی عوامل کلیدی اثر گذار بر توسعه استان و همچنین ها و اقدامات به گونه برآیند فعالیت

رپذیر، محتمل و مطلوب توسعه، منجر به در دست داشتن ابزاری در جهت رسیدن به  سناریوهای ممکن، باو

سازان استان شود و پلی میان امروز و ریزان و تصمیمتوسعه پایدار و همچنین تغییر در تفکر استراتژیک برنامه 

 فردای توسعه استان بسازد.   

به نتیجه رسیده است که جا دارد از زحمات گر  دلی و همکاری دو تیم خبره و تحلیلاین سند با همت، هم

بی شائبه آن بزرگواران تشکر و قدردانی به عمل آید چرا که بی تردید بدون تالش و همراهی این عزیزان این  

 رسید.مهم به انجام نمی

 

 ریزی استان اصفهاننگری سازمان مدیریت و برنامه های توسعه و آینده مرکز آموزش و پژوهش

 1398اسفند                                                               
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 مقدمه-1-1

 

 

 

-برنامه .کشورهاست همه در ناپذیر اجتناب امری های توسعهظرفیت ارتقای هدف ریزی بابرنامه امروزه

و دستیابی به توسعه اقتصادی و   در راستای نیل به چشم اندازیزی مبتنی بر اهداف و الزامات آمایش سرزمین  ر

اجتماعی در نهایت توسعه پایدار را به ارمغان خواهد آورد. لیکن در این بین سرعت زیاد تغییر و تحوالت در  

مدت و بلندمدت توسط های کوتاهریزیر آن بر روند برنامهها و تاثیهای مختلف و وجود عدم قطعیتحوزه

،  های پیش روریزان به عوامل اصلی و کلیدی و نیز آیندهریزان و بعضا عدم توجه مدیران و برنامهبرنامه

 شود. ریزی توسعه سبب میهایی را در برنامهچالش

 بر  مبتنی ریزیهای برنامهروش  دیکارآم جدید در هر سطح و موقعیتی، نا مسائل پیاپی بی شک ظهور

 و هاتکنیک با ریزانبرنامه برای آینده بینیای که پیشسازد به گونهمی آشکار ریزانرا برای برنامه بینیپیش

-چالش به با توجه ریزیبرنامه کالسیک و سنتی هایشیوهبدین سبب است که    .نیست امری ساده موجود ابزار

 هایشیوه از گیریبهره  و لزوم بود نخواهد پاسخگو هستند، مواجه آنها با معاصر دنیای در ریزانبرنامه که اییه

 نماید، لحاظ توسعه راهبردنویسی ریزی وبرنامه روند در نیز را محیطی هایعدم قطعیت که کارآمدی و نوین

نگاری را در راستای تجسم آیندهضرورت شناخت و بکارگیری مبحث (. این امر 1396شود )زالی، می دیده

سازد. استفاده  ریزان و مدیران مشخص میریزی استراتژیک توسط برنامهبرنامه و دستیابی به بالقوه هایآینده

هایی از قبیل کالن نگری، با مشخصه –از این روش با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با آمایش سرزمین 

ریزی مبتنی بر سناریوها و ها و برنامهدارد با لحاظ کردن عدم قطعیت -..نگری، مشارکت و .نگری، جامعآینده

ریزی آمایش سرزمین و توسعه پایدار خواهد های محتمل کمک ژرفی به تحقق هر چه بهتر فرآیند برنامهآینده

 نمود.

استان اصفهان در ریزی رسالتی که سازمان مدیریت و برنامهدر این راستا با توجه به اهمیت موضوع و 

با رویکرد آمایش    1404نگاری توسعه استان اصفهان در افق  تهیه » سند آیندهباشد،  امر مدیریت استان دارا می

پژوهی سرزمین« در دستور کار اقدامات این سازمان قرار گرفت. سند حاضر که حاصل همکاری گروه آینده

باشد، تالشی در دی از خبرگان و متخصصین استان میریزی استان اصفهان و تعداسازمان مدیریت و برنامه

 بینی آینده ساختن آن است.بهترین راه برای پیش 

 )پیتر دراکر(     
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باشد که طی فصول می 1404جهت شناسایی عوامل اصلی توسعه استان و سناریوهای باورپذیر در چشم انداز 

 آتی به تشریح آن پرداخته خواهد شد.

 

 بیان مسئله -2-1

 ریزیبرنامه ازست. ا کرده بهتجر را متعددی خیزهای و افت کشورمان، تاریخ طول در ریزیبرنامه تفکر

 سرزمین آمایش و ساله پنج ، ساله یک هایبرنامه تدوین تا گرفته مدتکوتاه هایدوره برای بودجه تخصیص

 تنهای در و استراتژیک یزیربرنامه به سنتی دیدگاه از نیز ریزیبرنامه تفکر میان، این . درساله 20 افق برای

 بوده گذشته هایداده تحلیل بر تکیه عمدتاً سنتی، هایریزیهبرنام  در.  است کرده اپید ارتقا استراتژیک تفکر به

 ریزیبرنامه تفکر امروز، اما .شدمی بسنده گرایشات و روندها ادامه به عمدتاً نیز آینده هایریزیبرنامه در و

 تواندمی آینده حوزه، این اندیشمندان نظر ازکند. می تکیه پژوهیآینده مطالعات بر حال، و گذشته از ترمهم

 (.1390)زالی،  نباشد گذشته روندهای ادامه لزوماً و بوده حال و گذشته از متفاوت کامالً

ریزان به طور شود، برنامههای عدم قطعیت، نوآوری و تغییر شناخته میدر عصر حاضر که با خصیصه

 جهت در راهبردی ریزیبرنامه رویکردهای آینده محور وای به دنبال به کارگیری اشکال مختلف فزاینده

به واسطه تحوالت معاصر، دستور کار توسعه پایدار و ... هستند )کراوزیک،  ایجاد شده هایچالش به پاسخگویی

ریزی اصولی و موثری است که در  . در این راستا تحقق توسعه همه جانبه و پایدار، مستلزم برنامه1(2006

برداران از توسعه، رویکرد ترکیبی پایین به باال و باال به پایین، آیند تعاملی میان نیروهای موثر و بهرهبردارنده فر

نگرش محلی، توانمندسازی و جوشش از پایین جامعه هدف، انتقال دانش، تجربه و مشارکت موثر جامعه در 

 و عدم محیطی سریع تغییرات به با توجه . لذا در شرایط فعلی2(1395ریزی توسعه است )ایکاف، فرآیند برنامه

 بیش آتی، تغییرات احتمالی با مقابله برای پژوهیآینده و استراتژیک ریزیبرنامه ضرورت آن، از حاصل اطمینان

 . 3(2009گردد )هوور،آشکار می پیش از

ها در چشم قطعیتهای محتمل و عدم  های راهبردی توسعه بدون تصویر آیندهها و برنامهتدوین سیاست

باشد. سازان و مدیران میریزی کنونی توسط بسیاری تصمیمهای نظام برنامهریزی یکی از ضعفانداز برنامه

گیران  شود که مدیران و تصمیمعمدتاَ اشتغال به زمان حال و تالش برای رفع مشکالت موجود، مانع از آن می

 
1 Krawczyk 

2 I.ekaf 

3 Hoover 
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ترین دلیل برای اندیشیدن درباره آینده است )موسوی، مبه آینده بیندیشند. حال آنکه مشکالت کنونی، مه

ریزی ها مورد  ها و برنامهگذارینگاری به عنوان یک ابزار بالقوه توانمند برای سیاست(. در این راستا آینده1397

 تصمیم گیری و راهبردی هایدر فعالیت یادگیری فرآیند یک  عنوان به باید نگاریگیرد. آینده استفاده قرار می

 به که بتوانند سازد توانمند های آشوبناکها را در موقعیتآن تا شود ریزیبرنامه قطعیت عدم شرایط در مدیران

 .  1(2012دهند )وچیاتو، نشان خود واکنش از محیطی تهدیدکننده عوامل مقابل در موقع

های توسعه در فضای پیشران ریزی بر یافتن عوامل کلیدی ونگاری در عرصه برنامهرویکردهای آینده

ریز با در اختیار داشتن اهرم کنترل و مدیریت آینده، به معماری کنند تا از این راه برنامهریزی تاکید میبرنامه

 قالب در را آینده دنبتوانریزان نیازمند ابزاری هستند تا (. برنامه1390مطلوب آینده بپردازد )بهشتی و زالی، 

(. 1395)رشیدارده و خزایی،    هستند سناریوها همان ابزار  این نمایند بیان هاقطعیت عدم و بینی پیش قابل  عناصر

کنند می بلندمدت استفاده افق در هاعدم قطعیت بر غلبه تسهیل به منظور سناریو از سازانتصمیم و مدیران

 . 2(2014)رافورد،

 توسعه اندازچشم سند گردد وبرمی کشور سالهپنج هایبرنامه به ریزیبرنامه و نگاریآینده سابقه ایران در

بر  که است نگاریآینده و تفکر استراتژیک سند اولین گرفته، نشانه را آینده دهه دو که 1404افق  در کشور،

 از هرکدام ای،منطقه تقسیم کار انجام و با تدوین مختلف هایبخش در کشور توسعه آن محورهای اساس 

  (اندگشته کشور مطلوب آینده تحقق جهت های خودقابلیت بر اساس هاییمسئولیت دارعهده کشور استان های

 (.1388 زالی،

های داخلی و های کشور با توجه به شرایط خاص و استراتژیک استان اصفهان در عرصهدر میان استان

ریزی توسعه در این استان فرآیند برنامه  های غنی توسعه در سطح استان شایسته استخارجی کشور و پتانسیل

با نگاه به آینده صورت پذیرد. وجود بزرگترین کارخانجات صنعتی کشور )مانند مجتمع فوالد مبارکه، ذوب آهن  

های تاریخی، طبیعی و صنایع دستی منحصر بفرد و دارای ای، جاذبهو ...(، پاالیشگاه، معادن، انرژی هسته

 تخصصی مادرهای معتبر و  قوی کارآفرینی، دانشگاه هایپتانسیل وع زیستی غنی، وجودارزش ملی و فراملی، تن

های ماندگار علمی، هنری، مذهبی و ... سبب شده تا  و چهره  تحقیقاتی مؤسسات و عالی آموزش  متعدد مراکز و

به عنوان   -شودهای جمعیتی و صنعتی کشور محسوب میکه به عنوان یکی از قطب-نقش استان اصفهان 

های توسعه مورد توجه قرار گیرد. از دیگر سو بایستی اذعان داشت استان محور کلیدی در روند اجرای برنامه

 
1 Vecchiato 

2 Raford 
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 ازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی های متعدد بعضا با چالشها وقابلیتاصفهان علیرغم پتانسیل

آب  هایسفره وضعیت شدن بحرانی و آبی منابع خاک، کاهش شدید و هوا آب، شدید هایآلودگی جمله

 استان پهنه در اقتصادی و زیربنایی امکانات توزیع بودن آب، نامتوازن منابع از غیراصولی برداریزیرزمینی، بهره

 در تولید هایزنجیره عدم تکمیل مناطق، این اقتصادی فقر نیافتگی و توسعه و شرقی و غربی مناطق ویژه به

کار، جانمایی نادرست  نیازهای بازار با متناسب انسانی منابع عرضه تناسب کشاورزی، عدم و صنعت، معدن بخش

 واحدهای صنعتی و خدماتی و ... روبرو بوده است.

 تولید بر پایه و بوده وجهی چند آن توسعه استان، توسعه یافتگی سطح و تنگناها ها،قابلیت به توجه با لذا

 خدمات و صنعت گردشگری، کشاورزی،( اجتماعی  و اقتصادی مختلف هایفعالیتدر  فنآوری و علم توسعه و

 حصول برای بود. بنابراین خواهد استوار فراملی و ملی در تعامالت استان سهم افزایش و نوین بازرگانی برتر( و  

 سطح در ایمنطقه پایدار توسعه دستیابی به نیز و استان توسعه تحقق جهت راهبردی و جامع ریزیبرنامه به

 بر نیازمند تمرکز عمومی رفاه جانبه همه ارتقاء و خدمات و منابع عادالنه و بهینه تخصیص همچنین و استان

 آینده توسعه برای مطلوب سناریوهای تدوین و شناسایی و استان توسعه کلیدی هایقابلیت و متغیرها شناخت

 این شود. درمی میسر  استان آمایش مالحظات و مطالعات دادن  قرار نظر مد با  مهم این که خواهد بود استان

 توسعه سناریوهای طراحی استان، توسعه ها و عوامل کلیدیشناسایی پیشران که کرد نشان خاطر بایستی راستا

 در که باشدمی هااستان برنامه آمایش تهیه در کلیدی و ضروری عناصر از سناریو تصویرسازی و استان فضایی

است )شرح خدمات  شده آورده استان آمایش برنامه مطالعات خدمات شرح گذاری سیاست و ریزیبرنامه بخش

 (. 1390ای،مطالعات برنامه آمایش استان، دفتر امور آمایش و توسعه منطقه

  و پیوند عمیق موضوع آینده نگاری با اسناد آمایشهای استان ها و چالشاز این رو با عنایت به پتانسیل

ریزی استان اصفهان با همکاری تعدادی از خبرگان و و توسعه، گروه آینده پژوهی سازمان مدیریت و برنامه

متخصصین استان در علوم مختلف طی چندین جلسه بحث و تبادل نظر مشارکتی در قالب پنل خبرگان و  

، 2افزار سناریوویزارد، نرم1متقابلتحلیل متوازن تاثیر  کیفی مبتنی بر  های کمی و  گیری از تلفیق روشبهره

 با رویکرد آمایش نمود.   1404نگاری توسعه استان در افق به تهیه سند آینده اقدامو ...  3مک میک 

 
1 Cross Impact Balance analysis  (CIB) 

2 Scenario wizard 
3 MicMac 
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نگاری گیری از رویکرد آینده گزارش پیش رو که به عنوان نخستین تالش و تجربه استان اصفهان در بهره

باشد، با ارائه عوامل کلیدی توسعه و سناریوهای باورپذیر و مطلوب توسعه استان، در تهیه سند توسعه استان می

نگاری مندی از دانش آیندهابزاری در جهت دستیابی به توسعه پایدار، تغییر تفکر استراتژیک و نیز آشنایی و بهره

 باشد.در مدیریت توسعه استان برای برنامه ریزان و تصمیم سازان استان می

 االت پژوهشسو -3-1

)با در نظر گرفتن رویکرد و الزامات   1404متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه استان اصفهان در افق  ❖

 آمایش( کدامند؟ 

 تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عوامل موثر بر توسعه استان اصفهان در آینده کدامند؟  ❖

 رویکرد آمایش( کدام هستند؟)با  1404عوامل کلیدی اثرگذار بر توسعه استان اصفهان در افق  ❖

  آینده رویکرد تکیه بر با و 1404اثرگذار بر توسعه استان اصفهان در افق  کلیدی عوامل بربا تاکید  ❖

 سناریوهای ممکن، باورپذیر و محتمل توسعه استان چگونه ترسیم می شوند؟، نگاری

 سناریوهای سازگار توسعه استان کدامند؟ ❖

 روش تحقیق -4-1

قالب پنل خبرگان و حاصل همکاری تعدادی از خبرگان و متخصصان استان و گروه  پژوهش حاضر در

پنل خبرگی بوده است. در مراحل ابتدایی پژوهش، لیستی از  17گر( و مشتمل بر پژوهی )گروه تسهیلآینده

یران ، منتج از اسناد فرادست و نظرات برخی نخبگان و مد1404متغیرهای اثرگذار بر توسعه استان در افق 

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 

بود. پس از شناسایی متغیرهای مذکور،  ) با رویکرد آمایش( 1404متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه استان در افق 

شد تا در ادامه عوامل کلیدی  مک میک افزار بندی وارد نرمدهی و بعد از جمعاین متغیرها توسط خبرگان وزن

های مختلف هر یک از عوامل کلیدی با نظر و  اثرگذار بر توسعه استان شناسایی شوند. در مرحله بعد حالت

های مختلف در قالب یک ماتریس متقابل مربعی توسط خبرگان بر اساس مشورت خبرگان تعریف شد. حالت

دهی شده توسط سناریوویزارد مبتنی بر روش ریس وزندهی شد و سپس ماتشدت اثر بین حاالت مختلف وزن

1تحلیل تاثیر متوازن متقابل
افزار مشتمل بر تعداد زیادی سناریو شامل  مورد تحلیل قرار گرفت. خروجی نرم 

 
1 Cross impact balance analysis(CIB) 
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های بندی این سناریوها با توجه به شاخصسناریوهای ممکن، باورپذیر، محتمل و مطلوب بود که پس از دسته

 1404گانه مربوط به توسعه استان اصفهان تا افق  ریوهای سازگار توسعه استان و سناریوهای پنجناسازگاری، سنا

 با رویکرد آمایش مشخص شدند.

 

 واژگان کلیدی  -5-1

 1ی پژوهندهیآ

های جایگزین به منظور کمک به مردم در انتخاب مند آیندهها و مطالعه نظامآینده پژوهی بررسی دیدگاه

های مختلفی از دانش گذشته، دانش حال، تخیل، امیال و پژوهان ترکیبترین آینده است. آیندهمطلوبو خلق 

 .2 (1997بِل ،  ) وندل گیرندنیازها را برای دسترسی به این هدف به کار می

 3آینده نگاری 

اقتصاد و جامعه با هدف مدت علم، فناوری، آینده بلند نگاه به  به منظور )سیستماتیک( تالشی نظام منـد

بیشترین منافع اقتصادی  ممکن استکه  نوظهوری عام هایفناوری و های تحقیقـات راهبردیشناسایی حوزه

 .4(1995)بن مارتین، داشت و اجتماعی را به همراه خواهنـد

    5شران یپ نیروی

تغییر یا جنبشی در الگوها و روندهایی د از آن دسته از نیروهای بنیادین که سبب نیروهای پیشران عبارتن

کنیم. فهمیدن ارتباط درونی متقابل  شوند که به عنوان رویدادهای اصلی قابل رؤیت در دنیا شناسایی میمی

)فن در هایدن و  افزایدای که در حال بررسی آن هستیم میاین نیروها بینشی را به ساختار سیستماتیک مسئله

 .6(2002دیگران، 

  7وی سنار

تواند باشد که دارای سازگاری درونی است، نه به عنوان یک پیش بینی، بلکه یک تلقی از آنچه آینده می

 (.1985)پورتر، مکن(یکی از آینده های م) آیندهبه عنوان یک پیامدِ ممکنِ 

 
1 Futures studies 

2 Wendell Bell 

3 Foresight 

4 Ben Martin 

5 Driving force 

6 Van der Heijden 

7 Scenario 
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   1تیقطع عدم

 شتاب بر هرچه .ستین یقطع و ا مسلمی است ناشناخته یزیچ آن در که است یتیموقع تیقطع عدم

 ینیبشی پ قابل ندهیجا آ هر.  ابدییم کاهش مدت دراز یها ندهیآ ینیب شیپ امکان افزوده شود، یجهان راتییتغ

مراحل  از یکی هاتیقطع عدم ییشناسا. است همراه تیقطع با عدم ندهیآ که شودیم گفته اصطالحا نباشد،

 .(1389مطلق، یدیوح) است ندهیآ یوهایسنار یطراح در یاصل

 2ریزی راهبردی )استراتژیک( برنامه

ها به شکل ها و تبدیل آنریزی راهبردی در مورد تحلیل چگونگی تبدیل اهداف یا مقاصد به قدمبرنامه

 .3(1994)مینتزبرگ،  ان نتایج مورد انتظار هر قدم استبینی و بیسازی و ... پیشرسمی و قابل پیاده
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 مقدمه -1-2

 طور به مختلف هایشرکت و مناطق کشورها، و شده مواجه فراوانی اقبال با امروز دنیای در نگاریآینده

 در شدن ترپیچیده سمت به فزاینده صورت به که جهانی در مطلوب آینده به راجع و هماهنگ منسجم منظم،

 گرد باعث که است هدفمندی شده سازماندهی فرآیند نگارینمایند. آیندهمی اندیشه به مبادرت است حرکت

 ایآینده چنین به رسیدن هایراه و پذیر امکان آینده برای ترسیم فناوری و علم عرصه کلیدی بازیگران آمدنهم

 بدون شود.می انجام ملی و ایمنطقه مختلف شرکتی، سطوح در نگاریآینده هایفعالیت کشور یک در شود.می

 نگاریآینده داشتن اما برای داردری دیگ با مهمی هایتفاوت موارد این از یک هر در نگاریآینده انجام شک

 کرد. استفاده سطوح دیگر در نگاریآینده تجربیات از باید سطوح این از یک هر در آمیز موفقیت

این فصل در دو بخش کلی تنظیم شده است، به این ترتیب که در بخش اول مبانی نظری در حوزه  

نگاری ی آیندهشود. در بخش دوم به پیشینه حوزهنگاری تشریح میهای آیندهنگاری و روش پژوهی، آیندهآینده

 شود.  پرداخته می

 

 پژوهیآینده - 2-2

 مطالعه رود،می شماربه راهبردی هایگیریتصمیم در موفقیت رمز به موقع اقدام و آینده شناخت امروزه

 مبانی از نوظهور هایپدیده و روندها هایویژگی و موجود روندهای آینده بینیپیش تالش برای و آینده درباره

 .است بشری دانش مختلف هایدر حوزه راهبردی ریزیبرنامه اصلی

 هایآینده ارزیابی و آزمون ارائه، ابداع، ف،کش مند،نظام مطالعه دنبالبه پژوهیآینده معتقد است:  1بِل وندل

 هاسازمان و افراد فراروی آینده به راجع را مختلفی هایانتخاب پژوهیآینده است. و مطلوب محتمل ممکن،

 (2003کنند.)بل می کمک آنان به آینده ترینمطلوب ریزیو پی انتخاب در و دهدمی قرار

 :است زیر عنصر چهار تعامل از برخاسته آینده برجسته، پژوهانآینده از یکی ، 2دیتور جیمز دیدگاه از

 

 

 

 

 
1Bell  
2Dator  
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ــته از نامند. روندهامی روند را زمان طول در هاپدیده یا هاداده در منظم تغییرات  :ها1روند  •  گذش

 . روندهایی1دارد:  وجود روند نوع سه کمدـست اـسالتر نظر یابند. زمی ادامه تا آینده و ـشوندمی ـشروع

 .نوظهور هایمقوله .3 ادواری؛ بیش و کم . روندهای2گذشته هستند؛  و حال استمرار که

 آینده پیرامون تفکر کارایی و کفایت به نـسبت را مردم که هـستند وقایعی همان رویدادها ها:2دادیرو •

 روی بعداً اسـت قرار که آنچه .رسـدمی نظر به محتمل رویدادشـان که وقایعی .اندازندتردید می به

 .نمایدناشناخته می کامالً دهد،

اویر :3تصااویر • ل تـص ت حاـص ت یا برداـش ت آینده مورد در مختلف هایگروه و افراد خواـس  به و اـس

 تهیه مختلف بازیگران طرف از که سـناریوهایی و گفتگو سـخنرانی، جمله از های گوناگونصـورت

 .یابدمی انتشار شود،می

 اقدامات این از بعـضی گیرد.می ـشکل آینده از مختلف بازیگران تـصاویر براـساس  اقدامات: 4اقدامات •

رفاً دیگر بعـضی اما گیرند،می ـصورت آینده بر هدف تاثیرگذاری با  حال این ندارند. با را هدف این ـص

 (.2011همکاران، و اسالتر(گذارندمی آینده اثر بر آنها تمامی

  آینده انواع -1-2-2

)باورکردنی( 6قبولقابل   هایآینده ، 5ممکن هایشوند: آیندهمی تقسیم دسته سه به پژوهیآینده در ها،آینده

  .7محتمل هایو آینده

 طیف این ـشود. محقق آینده در تواندمی که اـست ممکن هایوـضعیت تمام ـشامل: ممکن یهاندهیآ •

 حاـصل و تخیلی عمدتاً و دارد نظر در اش آینده برای انـسان که هـستند تـصاویری ها مجموعهآینده از

 .است امروزی بشر علم و دانش از فراتر ها،آینده بشر است. این ذهن تصویربرداری

 آینده در آنها ظهور امکان بـشر، فعلی دانش براـساس  که اـست مواردی ـشامل :قابل قبول یهاندهیآ •

  هاآینده این هستند، بشر فعلی دانش و اصول با متناقض که ممکن هایآینده خالف بر و داردوجود 

 
1 Trend   
2 Event   
3 Image   
4 Action   
5Possible Futures 
6 Plausible Futures 
7 Probable Futures   
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تند.  این بر منطبق • ول هـس  ممکن هایآینده از ایزیرمجموعه باورکردنی یا قابل قبول هایآینده اـص

 .باشندمی

 ایزیرمجموعه هاآینده این .یابندمی تحقق احتمااًل که دارد اـشاره هاییآینده به: محتمل هایآینده •

 (1390هستند. )زالی، باورکردنی هایاز آینده

  1مطلوب ندهیآ عنوان به باورکردنی، و محتمل ممکن، هایآینده از ترکیبی آینده برای نگاری،آینده در

 متفاوت متناسب، متناقض، سناریوهای جمله از مختلفی سناریوهای آینده، آن به رسیدن و برای شودمی ترسیم

 .شودمی تدوین متشابه و

 محتمل و باورکردنی ممکن، آینده دسته سه بندیطبقه از را مطلوب آینده که دارد وجود مختلفی دالیل

 هستند گراذهن بیشتر اینرو از و هستند ارزشی هایقضاوت از برآمده ها،آینده نوع این اول آنکه .سازدمی جدا

 هایآینده لذا هستند، نیز مختلفی ارزشی هایقضاوت دارای متفاوت افراد کهاز آنجایی .باشند گرا عین آنکه تا

 نوع از نه هستند، برانگیزاننده  نوع از مطلوب هایآینده آنکه دوم .متفاوت است گوناگون افراد برای مطلوب

پاسخگوی  مرجح یا مطلوب هایشوند آیندهمی شناختی محسوب نوع از قبل، دسته سه آنکه حال شناختی،

 (1387هستند.)علیزاده و همکاران "؟ میخواهیم را زیچ چه تحقق"سوال 

  .کند معماری را آن ترینمطلوب ممکن، هایآینده بین از تا است آن دنبالبه نگاری،آینده و پژوهیآینده

 

 نگاریآینده -3-2

 عمومی پذیرش  مورد تقریباً که تعریفی اولین است. مطرح نگاریآینده بحث در پیشرو افراد از بن مارتین

2تحقیقات نگاریآینده  1995سال در است. وی وی متعلق به گرفت، قرار
 :نمود تعریف ذیل صورت به را  

 اجتماع و اقتصاد تکنولوژی، علم، بلندمدت یآینده به نگاه برای سیستماتیک تالش  تحقیقات، نگاریآینده

 که است استراتژیکی تحقیقات هایحوزه تقویت و نوظهور عام هایتکنولوژی شناسایی با هدف که باشدمی

 ارند.د همراه به را اجتماعی و اقتصادیمنافع  بیشترین احتمااًل

 زیر می باشد: مهم یجنبه پنج دارای تکنولوژی نگاریآینده از تعریف این

 
Future Preferable  1   

2Research Foresight  
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 باشد. سیستماتیک تالشی که شودمی نامیده نگاریآینده فعالیت هنگامی آینده، به نگاه برای تالش  -1

 نشان را  گرددمی استفاده هاریزبرنامه برای روزانه که سناریوهایی ساخت و نگاریآینده تفاوت میان امر این

 .دهدمی

 معمول ریزیبرنامه هایافق از فراتر بسیار که است آن بلندمدت نگاه فعالیت، این تمایز وجه دومین -2

 .است 30 تا 5 از نگاریآینده در افق زمانی باشد.می

 " با " کشش تقاضا  "میان  فشار تعادل به توجه نگاری،آینده تعریف در لحاظ مورد یجنبه سومین -3

 نیازهای نقش به و شودنمی تکنولوژی فشار به محدود تنها نوآوری ترتیب، بدین باشد.می "علم تکنولوژی

 .شودمی پرداخته نیز نگاریآینده فعالیت در اجتماعی عوامل اقتصادی از برآمده

 وارد که است هاییتکنولوژی بر تمرکز یعنی نوظهور هایتکنولوژی بر نگاریآینده فعالیت تمرکز -4

 را هاحوزه این به ورود و گذاریسرمایه مشروعیت دولت، تا شودمی باعث امر این و اندنشده ی رقابتیمرحله

 .آورد دستبه

 است فوق تعریف از وجه پنجمین ثروت، ایجاد  بر صرف تمرکز عدم و اجتماعی منافع به توجه -5

 (.11995)مارتین

 کند:می تعریف این گونه  را نگاری(آینده2002) 2بکر

 مدتمیان اندازسازیچشم و آینده  با مرتبط اطالعات مندنظام و مشارکتی آوریجمع فرآیند نگاریآینده

 نیروهای و عوامل بسیج و حال زمان از پشتیبانی منظور به جامعه و اقتصاد علم، آینده مطالعه برای بلندمدت تا

 نگاریآینده یشبکه  عنوان به نگاریآینده از تعریف این  های بِکر،گیریاست. تصمیم آنها تحقق برای مشترک

 اختصاری نام با که اروپا، یاتحادیه به  وابسته  ایمنطقه یتوسعه راستای یبرنامه در ایپایه تعریف  در

FOREN"" گرفت قرار استفاده مورد شود،می شناخته. 

 نگاریآینده اهداف -3-2

 جامعه و فناوری علم، هایحوزه تحوالت که است این از اطمینان نگاریآینده هایفعالیت نهایی هدف

-آینده هایفعالیت همه اگرچه شوند. شناسایی سرعت به کنند،می تضمین را آینده منافع اجتماعی احتمااًل که

 مفید نیز  ترمیانی تاثیرات و وظایف بر اساس  نگاریآینده بندیطبقه هستند، نهایی مشترک هدف این در گارین

 :است

 
1Martin  
2Becker  
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 هایپیشرفت و تحوالت درباره اولیه هشدار و ایزمینه اطالعات نمودن فراهم یعنی ،1پیشگامانه هوش -1

 اخیر؛

 شرکت؛ استراتژی برای جامع هایدستورالعمل ایجاد یعنی جهت، و مسیر تعیین -2

 تصمیمات به مستقیم ورودی عنوان به توسعه و تحقیق مطلوب خطوط شناسایی یعنی ها،اولویت تعیین -3

 خاص؛

 استراتژیک؛ تصمیمات اجرای و تدوین در مشارکت یعنی استراتژی، تدوین-4

 ( 2002 مختلف )بکر، شرکای بین نوآوری فرآیندهای پشتیبانی و تحریک یعنی نوآوری، کاتالیزور -5

 

 نگاریآینده رویکردهای -2-3-2

 و رویکردهای  2اکتشافی هایرویکردهای بین اساسی تمایز نگاری،و آینده پژوهیآینده مطالعات در معموال 

  شوند. می قایل 3 هنجاری

 ینقطه عنوانبه  "حال زمان "با ها روش  هستند. این "4بیرون به رو"های روش  ،یاکتشاف های روش 

 5یابیبرون بر مبتنی یا } }به آینده پیشروی مسیر روند،می پیش به آینده سمت به و شوندمی شروع آغاز،

 چه  "سواالت پرسیدن یوسیله به صورت غیر این در یا است، 6علی پویایی نیروهای یا و گذشته روندهای

 مسیر دارند، قرار مشابه روندهای از خارج احتماال که ممکنی هاییا پیشرفت رویدادها مورد در  "اگر؟  شودمی

 برخی کاربردهای و دلفی رایج روش  متقابل، اثرات تحلیل و اثرات تحلیل روند، شود. تحلیلتعیین می پیشروی

 بینی،پیش مطالعات اکثر گیرند.قرار می استفاده مورد حالت این در که دارند قرار ابزارهایی میان در مدلسازی،

 ایهدهند آگاهی هایبینیپیش به مطالعات این هنگامی که وجود این با هستند، اکتشافی زیادی حدودی تا

 توانندمی که پذیرد، انجام سیاستی اقدامات یا  تحول نقاط تعیین هایی جهتتالش است ممکن شوند،می منجر

 .گردند منتهی تری مطلوبآینده ایجاد به

 
1Anticipatory intelligence   
2 Explorative      

3 Normative   
4 Outward Bound   
5 Extrapolating   
6 Causal Dynamics  
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 ممکن یآینده مورد یک در اولیه دید یک با هاروش  این .هستند " 1درون روبه "متقابال ،هنجاری هایروش 

ی از که ممکن هایآینده از یامجموعه ب( یامطلو یآینده یک اغلب) ی یعالقه ناـش تند، خاـص روع هـس  ـش

پسمی وند. ـس ته به مطلوب یآینده از هاروش  این در ـش ود،می عقب برگـش ی تا ـش ود بررـس  این آیا" که ـش

  "ـشوند؟  محقق هاآینده این که اـست ممکن چگونه"و    "نه؟  ـشوند یامی ناـشی حال زمان از ممکن هایآینده

ــود؟  اجتناب آنها از  "یا  انجام معین و موجود هایمحدودیت و منابع ها،فناوری به توجه با البته که  "ش

ــتفاده حالت این در که گیرد. ابزارهاییمی ــوندمی اس ــامل ش ــت متفاوتی فنون ش و  ریزیبرنامه در که اس

 ـسازیلمد برخی کاربردهای ،یـشناـس ختیر لیتحل ،ارتباط درخت قبیل اند. ازیافته توـسعه مـشابه هایفعالیت

ــرفت اهداف. دلفی مثل دلفی، رایج کمتر کاربردهای برخی و ــبتا پیش ــتفاده داده رخ که جدیدی نس  اس

 تالش  کنندگانشــرکت که اســت " آرمانی آموزشــی ســناریوهای هایکارگاه"و" موفقیت ســناریوهای"از

 هاییراه و نمایند، کسب است، قبول قابل هم و مطلوب هم که ایمورد آینده در مـشترک بینش یک کنندمی

 .شود محقق نظر مورد یآینده هاآن طریق از است ممکن کنند که شناسایی را

 نیز عملدر و است ارزشمندتر رویکردها این از یک هر موقع چه دهد نشان که دارد وجود کمی شواهد

 نظر به چنین ممکن است گیرد.می بر در را رویکرد دو این از ترکیبی نگاریآینده که شودمی مشاهده اغلب

 اندازچشم یک ساخت به تواندنگاری می آینده و دارد وجود مشترک کامال هدف یک که هنگامی که، برسد

 بلندمدت ایمنطقه هدف مثال، عنوان تر باشند. بهاثر بخش ترهنجاری رویکردهای نماید، کمک آینده از ضمنی

 و علمی موضوعات بحث که جایی در یا و منطقه، یک در ترو سریع متعادل اقتصادی یتوسعه برای مشترک

 تولید ، نوآوری چندین بر متمرکز و مطمئن هاییتوانایی به دستیابی هدف، که ممکن است است، مطرح فناورانه

 مناسب برای بسیار هاییورودی توانندمی هنجاری رویکردهای مواردی، چنین باشد. در خاص و مصرف فناوری

 که کنند هایی کمکشاخص و هانگاشتره یتهیه به باشند ) و گیریتصمیم مراحل دیگر و گذاریاولویت

 دیگر، مواردی گیرند.( در استفاده قرار مورد مطلوب یآینده سوی به پیشرفت میزان پایش منظور به توانندمی

 فرآیند یاولیه مراحل در حداقل و نظر نرسند به واقعی کافی یاندازه به هنجاری رویکردهای است ممکن

 که رودمی انتظار بنابراین شوند. مواجه مشترک خصوص اهداف در نظر اتفاق و اجماع کمبود با نگاری،آینده

 .یابند استیال بتوانند اکتشافی هایروش 

 

 
1 Inward Bound   
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  های کیفیروش و کمی هایروش بین تمایز -3-3-2

ــدت به یکم هایروش  ــرفت رقم و عدد نمایش بر متکی ش ــتند. این هاپیش  ها قابل مزیت هاروش  هس

 قابل ها معایبروش  این تغییر. )همچنین هایمقیاس  و هانرخ بررســـی توانایی دارند )مانند ای مالحظه

بتاندک  و محدود درک مانند) دارند نیز توجهی یاری به نـس ی، اجتماعی متغیرهای از بـس یاـس  خطرات و ـس

 غیره. )اغلب، و رقم هسـتند و عدد اهل کمتر که مخاطبانی با ارتباطی مشـکالت نادرسـت، دقت از ناشـی

 هایگیرند.( مدلمی کاررا به دســت این از ایســاده هایمدل صــریح، یا ضــمنی طور به کمی هایروش 

ازند،می مرتبط همدیگر به را مختلف متغیرهای تر،پیچیده  دنبال بتوان را آنها متقابل که تاثیرات طوری به ـس

 هاییارزش  متخصــصــان هاآن یوســیلهکه به گیردمی بر در را هاییروش  کمی رویکردهای نمود. برخی

رفت به را عددی عه و هاپیـش اص داده، یا آتی هایتوـس اس اعدادی بر را هاییارزش  چنین اختـص  افراد که اـس

 است(. چنین این روش دلفی در که نمایند)همچنانمی ایجاد دهند،می هابینیپیش یا هاگفته به

 از کلیدی هایپیشرفت  یا روندها به یافتن دست که شوندمی گرفته کار به جایی در اغلب یفیک های روش 

 انواع عالوه، به .نیستند دسترس  در مورد نیاز هایداده که جایی در یا است، مشکل ساده هایشاخص طریق

 آرمان هاینوشته ،1فکری طوفان مانند شوندمی تشویق رویکردهای کیفی این یوسیلهبه خالق تفکر مختلف

برای نگاشت یی ابزارها یهیفناوری اطالعات و ارا شرفتیی پبواسطه . یلیخت -علمی هایداستان و شهری

 در  ترگسترده   به طور  کنند،یکار م  یفیک هایمند با دادهکه به صورت نظام  ییهاروش  .گفتگوها  لیتحل  ذهن و

 ا باشند.هگفتگو و کارگاه و جلسات بحث لیجهت تسه دیمفیی ابزارها توانندیو م رندیگیدسترس قرار م

 نی. ادارد قیی تحقمسأله تیهای مرتبط و ماهبه تخصص یابیبه دست یبستگ ا،هروش  حیصح بیترک

خاص خود  هایروش  توانند بهیو م کنندیم هیکار بردن اطالعات ارامتفاوت در مورد به ییکردهایها روروش 

به اطالعات  شتریدادن وزن ب برای دارشهیبه شدت ر لیتما کی. ندیقوی کمک نما هاینشیب رییگبه شکل

 توانندیم   ییهاداده  نی( وجود دارد. چنستند،ین  "آماری"  یاطالق واژه  یستهیکه واقعا شا  یهای کمآماری )داده

 و مطالعات موردی و مواردی از  دیافکار و عقا  یندگینما  ها،دهیگسترده، نشان دادن وقوع پد  دید  کی  یهیدر ارا

و  میمفاه به و کنند یبررس یرا با هر عمق دهیپد کی ییایگمراه کننده باشند. اما به ندرت قادرند پو لیقب نیا

مورد بحث،  موضوعات در خصوص یتسلط نسب کی جادیمحدود هستند، که معموال برای ا ییهاشاخص

 
1 Brain Storming 
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و  یهای کمکامل با روش  یرگیچ امکان ندارد که نگاریهندیهستند. در عمل در آ نانیمنحصر و قابل اطم

 شود. جادیا ییهاروش  نیبرای چن یمناسب است که نقش ن یا ردیانجام پذ دیباشد. کاری که با آنها جینتا

 و ارتباطات از منتج هایداده و دانش بر توان متکیمی چقدر که است این نامعلوم و اساسی موضوع

 این مقابل در اند،بوده موشکافانه و دقیق هایبررسی تحت شده و مستند کنون تا که مختلفی بود فرآیندهای

 حال زمان  در امور وضعیت چگونگی مورد در خبره افراد هایگمان و و حدس  عقاید  استنباط و استخراج به که

 آینده پرداخته شود.  و

 دو این از ترکیبی مستلزم همواره تقریبا که است ایگونه به نگاریآینده در مطرح موضوعات ماهیت

 و کیفی  هایسریع، شکاف تغییرات با ما که شود گرفته کاربه جایی در باید متخصص افراد هایقضاوت .است

 به راجع سواالتی بیشتر شود مطرح می اینجا که سواالتی .هستیم مواجه اجتماعی و فناورانه های نوآوری

   .آنها از استفاده عدم یا استفاده با در رابطه سواالتی نه است نظراتی و عقاید چنین از استفاده چگونگی

 مالحظه قابل پوشانی هم که واقعیت این رغم علی داراست. را خود طرفداران و مدافعان رویکردی هر

 .شوند غافل دیگر رویکرد از است ممکن یک رویکرد طرفداران اما دارد، وجود بین رویکردها ای

 

 نگاریهای آیندهروش -4-3-2

پژوهی نیستند. آینده متمایز ویژگی فنون، گیرند. اینمی عاریت به هاحوزه سایر از را فنونی پژوهانآینده

 فنون از استفاده از و هدف واقعی محتوای کند،می تعیین پژوهیآینده یحوزه با  را فنون این ارتباط که چیزی

 )وندل.آنها شناختی روش  هایصرفا مشخصه نه )مطلوب و محتمل ممکن، هایآینده مثال عنوان است )به

 (  1997بل

 حالی اند، درشده طراحی پژوهیآینده برای مشخصا آنها از برخی است. موجود هاروش  از وسیعی طیف

 ربطی مشخص طوراست به ممکن ها روش  این از شوند. برخیمی اقتباس  ریزیبرنامه و مدیریت از مابقی که

 آورند. کشف وجود به را نگاریاساس آینده و مبنا که شوندمی استفاده منظور بدین اما باشند، نداشته آینده به

 با ما یافتن ارتباط چگونگی و آینده است در خصوص مفروضاتی مبتنی بر مطلوب و محتمل ممکن، هایآینده

 .دهدمی قرار تاثیر تحت را هاروش  انتخاب خود  یبه نوبه امر این که آینده، آن

 آینده جای مطلوب )به هایآینده به معطوف رویدادهایی هدایت به  که است ابزار سیاستی یک نگاریآینده

و   زمینه یک تدارک در هاییروش  چنین که نیست معنا بدین امر این .کندمی کمک محتمل( ممکن و های

 بر فقط و نه رویدادها مسیر دادن قرار تاثیر تحت ینحوه بر تاکید بلکه نیستند، مفید نگاریآینده برای بافتار
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 کاربه پژوهیآینده از نگاریساختن آینده متمایز  منظور به مواقع برخی در مشخصه این آنهاست. پیشگویی

 تاکید نگاری آینده یپروژه یک هدایت برای رسمی هایروش  کارگیریبه ضرورت بر که حالی در .رودمی

 قرار استفاده مورد ترکیبی صورت به اغلب و هاییپروژه چنین در نوعا هاروش  این وجود این با اما شود،نمی

 .است ارزشمند موجود، رسمی هایروش تمامی فهم و دانستن بنابراین گیرند.می

 و زمانی مالی منابع از عبارتند آنها ترینمالحظه قابل که است عامل چندین بر مبتنی هاروش انتخاب

 ترکیب و انتخاب ای جهتساده دستورالعمل هیچ مبتدی، و کار تازه یک برای متاسفانه پروژه. اهداف و موجود

 به توانندمی نگاری،آینده یپروژه در یک ها روش  از بسیاری که است خاطر بدین  امر ندارد. این وجود هاروش 

 این، بر  بگیرند. عالوه قرار استفاده مورد و کارکردها وظایف از ایگستره انجام منظور به  و متنوع بسیار طور

 منظور به را تالشی هر شود، انجام نگاریآینده آنها در آینده در ممکن است که گوناگون، بسیار هایبافت وجود

 و عمده هایروش  تشریح با که رودمی امید سازد.می پیچیده خصوص این در راهنمای عمومی یک یتهیه

 .تشخیص دهد را خود شرایط برای شناختی روش  رویکرد ترینمناسب شود قادر اصلی، خواننده

 

 نگاریندهیآ هایروش انتخاب -5-3-2

 که هایییا برنامه اند،شده هدایت هاپنل توسط سرعت به که نگاریآینده هایپروژه از برخی استثنای به

 در رسمی هایروش  اند،باال داشته به پایین رویکردهای و وسیع مقیاس  در رو رودر تعامالت بر بسیاری تاکید

 نسبت رسمی هایروش کلی، طور نگاری هستند. بهآینده در برجسته کامال هاییروش به شدن تبدیل شرف

 :از هستند، که عبارتند ارزشمند مزایایی دارای هاروش  دیگر به

  کنند،می مندترنظام را نگاریآینده فرآیند •

 دهند،افزایش می را هاخروجی و فرآیندها ها،ورودی شفافیت •

 نظام، گوناگون بازیگران ارتباط و تعامل منظور به" ترکیبی میزگردهای"تشکیل •

   مطلوب، یا ممکن هایآینده  ترسیم به کمک •

 باید ها راآن از کدامیک" یا" شود؟  استفاده رسمی هایروش  از آیا"که  نیست این اصلی سوال بنابراین

 "کرد؟  استفاده باید آنها از چگونه"یا  و "گرفت؟ کاربه

 استفاده از آنها توان می که دارد وجود ممکن معیار چندین رسمی، هایروش میان از روشی گزینش جهت

 :از عبارتند معیارها این از نمود. برخی
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 به هسـتند. رسـمی هایروش  انتخاب در معیارها مهمترین ومنابع مالی( از زمان خصـوصمنابع) به •

 .باشند گیروقت و هزینه پر توانندمی وسیع، مقیاس  با هاییپیمایش مثال عنوان

ها  روش  نگاری. برخیآینده یپروژه در ذینفعان و متخصــصــان مشــارکت مطلوب میزان و وســعت •

 تقریبا این مـشارکت اگرچه اند، مناـسب متخـصـصان از زیادی تعداد دادن مـشارکت دلفی( برای )مانند

 اما انجامد،می بین متخـصـصان عمیق مباحثات به خبرگان هایپنل مقابل، اـست. در زودگذر و موقت

اســت.   اندک بســیار دلفی روشــی همچون با مقایســه در کننده مشــارکت افراد تعداد روش، این در

 .شودمی داده ترجیح هاروش  از ترکیبی بنابراین

تیبانی  را همدیگر هاروش  که طوری به دیگر، هایروش  با آن ترکیب جهت روش  بودن مناـسب •  پـش

می، هاینمایند. روش  تکمیل را نتایج و ه، نه رـس تفاده تنهایی مورد به ندرت، به بلکه همیـش  قرار اـس

فانهمی دیگر ترکیب هایروش  با مختلف طرق به و ترجیحا هاروش  گیرند. اینمی وند. متاـس  برای ـش

 :که این دلیلبه ندارد، وجود رابطه این آسانی در دستورالعمل هیچ نگاری،آینده یحوزه در مبتدی یک

 .هستند متفاوت رویکردهای نیازمند مختلف، مخاطبان و موضوعات .1

 بر هاروش  این آسان بندیاز دسته مانع امر این که دارند، متنوعی استفاده موارد تقریبا رسمی هایروش  .2

 .شودنگاری میآینده فرآیند در آنها نقش اساس 

ت ممکن که نگاری،آینده از انتظار مورد هایخروجی • ند. بهنتیجه یا فرآیندگرا بیش و کم اـس  گرا باـش

 میان تعامل و موجب گفتگو که گرددمی تمرکز هاییروش  بر فرآیندگرا گیریجهت در مثال عنوان

 مورد هایروش  که ـشد تـضمین خواهد گرانتیجه گیریجهت در در مقابل، .ـشودمی مختلف هایگروه

 .آورندمی به وجود کلیدی هایفناوری قبیل از "1سخت نتایجی "استفاده،

ت، مهمی یکنندهتعیین عامل نیز کیفی/کمی هایداده به مختلف هایروش  نیاز •  موقعی ویژه به اـس

 .آیندنمی دستبه سهولت به هاداده که

ــالحیت • ــناختی روش  ص ــت. با کلیدی عامل یک اغلب ،2ش ــت که این به توجه اس اندرکاران   دس

 رویکردها دارند. ســایر مورد در اندکی یتجربه مندند،عالقه خاص ابزارهایی به معموال  نگاریآینده

راه  دارند که را این یوســوســه اغلب که افرادی دارد، مصــداق مشــاوران مورد در ویژهبه امر این

 .نمایند ارایه مشتریان از وسیعی طیف به را یکسان شناختیروش  هایحل

 
1 Hard Results  
2 Methodological Competence   
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 نگاریآینده هایمعرفی برخی روش -6-3-2

 نگاری پرداخته شده است.در ادامه به معرفی مختصر روش های آینده
  1فکری  طوفان

 و پذیرش  جدید هایایده تولید مساله، یخالقانه حل از پشتیبانی منظور به  گروه یک در که است روشی

 صورت به هاابتدا ایده در روش  این گیرد. درمی قرار استفاده  مورد شده ارایه های حلراه ترعمومی و ترعمیق

 .شودمی ارایه نقد از دور به و آزادانه

  2متقابل اثرات لیتحل

اثر     Zبر  Yگذارد و اثر می  Yبر Xکند،  می جلب هاعلیت از زنجیرهایی به را توجه متقابل اثرات روش 

ریاضی  موضوع تحلیل تواندمی ماتریس این گیرد.  می شکل شرطی احتماالت از ماتریسی ترتیب بدین. گذاردمی

 از منتج ممکن از سناریوهای یک هر به وقوع هایاحتمال تا شود ویژه( واقع افزاری نرم هایبرنامه طریق )از

 ختصاص یابد.ا رویدادها، ترکیب

   3یروش دلف

ی قبلی دوره اول(، نتایج دور از )غیر دوره هر در که است دوری چند یا دو پیمایش یک شامل دلفی روش 

 صورت در ها بتوانندآن که طوری به گیردمی قرار کنندگانمشارکت دسترس  ناشناس( در و آماری صورت )به

 .اضافه نمایند مطالبی خود قبلی نظرات به یا کنند تعدیل را خود اولیه هایارزیابی تمایل

   4یطیش محی پو

 .گیرندقرار می استفاده مورد هاسازمان محیط در مهم هایپیشرفت شناسایی به کمک منظور به روشی

  5خبرگان نظر بر یمبتن هایروش

 را خبرگان است قضاوت بر دال که مدارکی و آگاه افراد عقاید تا آیندمی بر درصدد که هستند هاییروش 

 .نمایند گردآوری

 6یاکتشاف هایروش 

 مسیر .روندپیش می به آینده سمت به و شوند می شروع آغاز، نقطه عنوان به حال زمان با ها روش  این

 وسیله به  صورت این غیر  در یا است علی پویایی نیروهای یا و گذشته روندهای برونیابی بر  مبتنی یا پیشروی

 
1 Brainstorming   
2 Cross Impact Analysis  
3 Delphi  
4 Environmental Scanning   
5 Expert-based Methods   
6 Explorative Methods   
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 روندهای از خارج احتماال  که ممکنی های پیشرفت یا رویدادها مورد  در" اگر؟  شود می چه "سواالت پرسیدن

 .شودمی تعیین پیشروی مسیر دارند، قرار مشابه

  1هنجاری هایروش

 هایآینده از ای مجموعه یا مطلوب( آینده یک ممکن )اغلب آینده مورد در اولیه دید یک با هاروش  این

 عقب به مطلوب یآینده از هاروش این در سپس شوند.می شروع هستند، خاصی یعالقه از ناشی که ممکن

 هاآینده این  چگونه و نه  یا گردندمی ناشی حال زمان از ممکن هایآینده این آیا  که شود بررسی تا  برگشته

 .شود اجتناب آنها از یا شوند محقق است ممکن

  نلپ

 منعکس و "نشینند استمی میز دور که افراد از ایدسته "متعارف مفهوم همان ذینفعان و خبرگان پنل      

 میانسال فکری یخبره از افراد نوعا آنجا  در هاییپنل چنین که است شمالی آمریکای و اروپا تجارب یکننده

 هاپنل این شدند.می گرفته نظر در" خبره "عنوان معینی به ی حوزه در که اندیافته تشکیل متوسطی طبقه از و

 .شوندمی افراد از تن 15 تا 12 شامل معموال 

  2وهایسنار

 صورتیبه که هستند پیشرفت مسیرهای و آینده دنیای هایحالت از اندازهاییچشم دربردارنده سناریوها

 .اندیافته سازمان غیره و هاچارت متن، قالب در و مندنظام

   3سازیهیشب مدل

بر  نظام یک که دهندمی اجازه و باشندمی بینیپیش در رایج ابزاری ایرایانه سازیشبیه هایمدل     

 .شود داده نمایش اش کلیدی روابط و اجزاء حسب

 SWOT ل یتحل

راهبردهای  بر اثرگذار خارجی و داخلی مهم عوامل بندیدسته منظور به که است تحلیلی ابزار یک     

 نقاط از فهرستی  .شودمی استفاده   )ممکن هایآینده بر  اثرگذار عوامل نگاری،آینده  مورد در کشور )یا یا سازمان

 همراه به مشخص شده، سازمان هایتحلیل توانمندی و منابع تحلیل یوسیله به که را سازمان ضعف و قوت

 .کندمی فراهم اند،شده شناسایی سازمان محیطتحلیل  به توجه با که هافرصت و تهدیدها فهرست

 

 
1 Normative Methods   
2 Scenarios  
3 Simulation Models   
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   1روند یابیبرون

غیره   و اجتماعی هایویژگی اقتصادی، توسعه جمعیت، رشد قبیل از تاریخی هایداده به روند یک     

 کلی طوراست به ممکن امر یابند. این تعمیم آینده به هاداده این که است معنی بدین یابیبرون کند.می اشاره

 هاداده نشانگر که از نقاط ایمجموعه با مستقیم خط یک یا منحنی یک تطابق با و دستی طوربه یا شود انجام

 هایمعادله سازی یوسیلهبه است بیشتر معمول امروزی هایتحلیل در که ایگونه به یا و پذیرد انجام باشندمی

 گیرد. انجام آماری و ریاضی

 

 نگاریآیندهچارچوب  -7-3-2

ی پیری جمعیتِ دانشگاه  ها و مؤسسات تحقیقاتی متعددی در سراسر جهان، مانند موسسهدانشگاه

های استرالیایی و... به تحقیقات مربوط به آینده، مشغول هستند. در این بین دانشگاه 4، بروکینز3، رند2آکسفورد

ها، اند. یکی از آن دانشگاهای یافتهتحقیقات، اهمیت ویژههای عملیاتی از این نوع به ویژه با توجه به استفاده

 آغاز کرد. وُرُس با  6تحقیقاتی را با مشارکت جوزف ُورُس 1999است که از سال  5دانشگاه صنعتی سوینبِرن 

ای با عنوان)چارچوب فرایند عمومی ، مقاله2003استفاده از تجربیاتی که بدست آورده بود، در سال 

 ی آینده نگاری به چاپ رساند. در مجله 7(نگاریآینده

 ریزی استان اصفهان، با توجه به مزایایِ چارچوب نگاری سازمان مدیریت و برنامهگروه مطالعاتِ آینده 

GFPنگاری،  از این چارچوب، در تحقیق حاضر استفاده خواهد کرد. در مطالعات آیندهیا فرآیند عمومی آینده-

ای، سیستم داینامیک و...( ، تحلیل محیطی، تحلیل علّی الیهپنلفی) مانند: دلفی، های مختلگاری از روش ن

های این است که روش  GFPشود. مزیت اصلی گیری تحقیقات استفاده میبرای گردآوری، تحلیل و نتیجه

های یکها و تکن. بنابراین روش [19]دهدنگاری را در یک چارچوب واحد قرار میپراکنده در مطالعات آینده 

گیرند و تقدّم و تآخّر شوند در ترتیب و توالی منطقی قرار میمختلفی که در تحقیقات این رشته استفاده می

، ارتباطی است که GFPشود. از مزیت دیگر ها نسبت به دیگری مشخص میاستفاده از هر کدام از این روش 

 
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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کند. استراتژی، مفهومی قدیمی است که متفکران و نگاری با استراتژی برقرار میبین خروجیِ تحقیقاتِ آینده

اند. در مقابل  از آن استفاده کرده 3تا ایگور اَنساف 2و کارل فون کالوزویتس 1محققانی مانند نیکولو ماکیاوِللی

نگاری را در چارچوب خود  ی بین استراتژی و آینده نسبت و رابطه GFPای جدیدتر است. نگاری واژهآینده

کند تا مدیریت دهد. این ترتیِب اولویت مفاهیم کمک مینگاری قرار میه و استراتژی را بعد از آیندهمشخص کرد

ی ی پیشینهپس از مطالعه  ،(  2003) ُورُس  نگاری استفاده شود.های آیندهریزی استراتژیکی بعد از روش و برنامه

ایجاد و  ،4شود: تفکر استراتژیکی میکند که استراتژی به سه قسمت کلی تقسیم گیری میتحقیق، نتیجه

 .[20] 6ریزی استراتژیکیو برنامه 5ی استراتژیتوسعه

 
 نگاری چهارچوب فرآیند عمومی آینده 2شکل 

( به 2003وُرُس ) بر اساس  GFPدهد. در ادامه اجزای را نشان می GFPچارچوب  ،(2)ی شکل شماره

 چارچوب از چهار جز اصلی تشکیل شده است.شوند. این  طور مختصر تشریح می

 
1 Niccolò Machiavelli 

2 Carl von Clausewitz 

3 Igor Ansoff 

4 Strategic Thinking 

5 Strategy Development 

6 Strategic Planning 
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 1هاورودی •

 2نگاریآینده •

 3هاخروجی •

 4استراتژی •

 هاورودیالف( 

های زیادی مانند ها و تکنیکشوند. روشها گردآوری میاولین جزء، ورودی است. در این بخش داده

توانند کیفی و ها هم میشود. دادهها استفاده میو... برای گردآوری داده 6، پویش محیطی5خبرگان پنلدلفی، 

 توانند کمی باشند.هم می

 نگاریآیندهب( 

 نگاری است. این بخش، سه مرحله دارد که توالی منطقی دارند:دومین جزء، آینده

 7ی اول: تحلیلمرحله •

 8ی دوم: تفسیرمرحله •

 9نگریسوم: پیش مرحله •

 اول: تحلیل  مرحله

شود. هدف از اجرای نگاری فراهم میتر تحقیقات آیندههای عمیقدر این مرحله مقدمات استفاده از روش 

های پراکنده و فراوانی است که در بخشِ ورودی گردآوری شده. سازیِ دادهبندی و خالصهاین مرحله، جمع

 های تحلیلی است.و دیگر روش  10های اثر متقابلتریسهای قابل استفاده در این مرحله، تحلیل روند، ماروش 

 

 

 

 
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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 دوم: تفسیر  مرحله

ها تری که در دادهها و ساختارهای عمیقشود تا بصیرتتری انجام میهای عمیقدر این مرحله، تحلیل

قابل استفاده   2ایو تحلیل علّی الیه 1هایی مانند سیستم داینامیکوجود دارد درک شوند. در این مرحله روش

 است.

 نگری ی سوم: پیشمرحله

 spect، به معنای» پیش« و » جلو« و  Proنامیده شده است که از ترکیب    Prospectionی سوم  مرحله

که شکل اسمی » عمل« یا » فعل« است تشکیل شده است.  tion–به معنای» نگاه« و » توجه« و پسوند 

ای از نگری برای مابه ازای آن در فارسی استفاده شده است. در این مرحله، مجموعهی پیشبنابراین از واژه

های ممکن ی آیندهدهندهشود. سناریوهای مختلف که نشانهایی که ممکن است رخ دهند، مشخص میآینده

 شوند.هستند، در این مرحله ساخته می

 هاخروجیپ( 

شوند: ملموس و ناملموس. خروجیِ ناملموس دانش و تقسیم میها به دو نوع در این بخش، خروجی

شود. خروجی ملموس، گزارشی است که از نتایج بدست اجرای تحقیق ایجاد می  3یای است که در زمینهتجربه

 شود.  نگاری« منتشر میآمده از بخشِ » آینده

 استراتژی ت(

، به تقویت 3تا  1های  کند، در بخشحقیق مینگاری، تمحققی که بر اساس چارچوب فرآیند عمومی آینده

، او 4کند. در بخش ها را فراهم میپردازد و امکان ایجاد، توسعه و انتخاب استراتژیتفکر استراتژیکی خود می

 کند.های مذکور اقدام میسازی و اجرای استراتژیبه پیاده

 

 ی تحقیق پیشینه -4-2

باشد. ظهور این  می نگاری واژه نوپدیدی است که به انتخاب مترجمان برگردان واژه آینده

)پیش ی واژه شیزا از پس سال 60 درست گردد ویباز م  1591 شانزدهم و سال قرن  به واژه

 هاواژه. است ارییبس تفاوت و فاصله ،یی علمحوزه کی در واژه از آن استفاده و واژه کی ظهور انیم بینی(.  اما

 
1 System Dynamic 

2 Causal Layered Analysis( CLA) 

3 Context 
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 ندارد و وجود همانندی نایع یواژه دو روی چیه به و اندپنهان میمفاه از مملو انه یکاربرد عام اییدن در اگرچه

  از ها ن تفاوتیا ،یعلم یحوزه کی در استفاده هنگام به اما خاص است، و کتای ،یمفهوم جهت از ایهر واژه

 تفاوت، نیا آشکارسازی .گرددمی آشکار هاتفاوت و شودیم جدا مترادف بایتقر و هم معنا بایتقر هایواژه ریسا

 که روست نیا از  .گردد آشکار ی نوظهورواژه هاییژگیو دیبا چرا که دارد، ریاجتناب ناپذ و ریانکارناپذ یضرورت

ی از واژه نوزدهم قرن شود. تایم قرن چهار نگاریی آیندهواژه یعلم و انهیعام کاربرد انیم یزمان تفاوت

 جیکولر ساموئل 1816 سال در و نوزدهم قرن در اما شد،یم خطابه ها استفاده موضوع عنوان به  

 یاسیس هایمهارت ادراک مورد در کتاب نیا. کرد  استفاده خود کتاب نام عنوان به (  از این واژه  1834-1772)

که  بود یعلم یشاخه نیاول ،یاسیس یحوزه بیترت نیا شد. به چاپ دیتجد بارها و بارها و بود شده نگاشته

 یدانش هایحوزه ریسا در واژه نیا از تا دیکش طول کوتاه یزمان اما  .گرفت قرار استفاده مورد  ی  واژه

 شود.   گرفته بهره

و  تیریمد  یحوزه به یاسیس مهارت ازحوزه ی نگاریآینده  معنای مرور به 1970 یدهه دوم یمهین از

 افت.ی ک انتقالیاستراتژ زییربرنامه

توسط ایروین و مارتین    1علم، انتخاب برندگان(نگاری در انتشار کتاب تاثیرگذار )آینده با 1984در سال 

 شد. فناوری و علم گذاریی سیاستحوزه وارد نگاریآینده یواژه

 نه چندان ین واژهیا کاربرد تا کردند، منتشر را   2قات(یتحق نگاری)آینده کتاب بعد سال  5پژوهشگر دو نیا

 .ندینما تیتثب اش امروزی میمفاه با و امروزی اش  صورت به را جوان

توسط ریچارد  3(21نگاری، بازیابی فرهنگی در قرن کتاب پرفروش )اصل آینده 1995تا اینکه در سال 

 معرفی کرد. نگاری را فعالیتی عام و نه تنها منحصر به حوزه فناوریآینده اسالتر

 
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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نگاری به  بینی به عنوان یک حوزه دانشی و ظهور آیندهپایانی بود بر پیش1970بحران نفتی در دهه 

 ای جایگزین.عنوان حوزه

 اما .دیگرد آغاز زمان آن تیریمد سازمان توسط و 1330 یدهه از رانیا در یپژوهندهیآ هایتیفعال

 قرار یدانشگاه و یقاتیتحق مراکز و هاسازمان دستورکار در ازین مورد ای جدی یتیفعال عنوان به گاهچیه

توان یم تینها در است و برخوردار تریکوتاه قدمت از آن، از نیامروز فهم با نگاریآینده اما، .نگرفت

 است جمهورییر فناوری همکاری های دفتر در یمطالعات سال آن در برد. 1381 سال به را آن یخچهیتار

 بر صرف تمرکز با و معادن عیصنا وزارت نینو عیصنا مرکز زمان همان در. گرفت انجام نگاریندهیآ مورد در

فوق  مرکز دو در مطالعات ادگار آنی نگاریآینده یآغاز کرد. واژه را یمطالعات ،یپژوهندهیآ نه و نگاریآینده

 .است الذکر

 

 تجربیات سایر کشورها -1-4-2

 اهداف، بر مبنای در سایر کشورها نگاریآینده زمینه در تحقیقات از تعدادی بررسی به ذیل بخش در

 .است شده پرداخته آنان هایدستاورد و استفاده مورد یهاتکنیک
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 ران یدرخارج از ا ینگارنده یآ یهاسابقه پژوهش  1جدول 
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 تجربیات ایران -2-4-2

 یهاتکنیک اهداف، نگاری در ایران بر مبنایآینده زمینه در تحقیقات از تعدادی بررسی به ذیل درجدول

 است شده پرداخته آنان هایدستاورد و استفاده مورد

 

 ران یدر ا ینگارنده یآ یهاسابقه پژوهش  2جدول 
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 اینگاری منطقهپیشینه آینده -3-4-2

 آمریکا، اروپا، از مناطقی در اجرایی هایهپروژ صورت به خاص طور به ایمنطقه نگاریآینده ، 1990دهه از

 که گرفته صورت هاپروژه این تحلیل و بررسی هدف با نیز متعددی هایاست. پژوهش درآمده اجرا به ژاپن و...

 بسیاری توجه ای منطقه نگاریآینده اند.پرداخته حوزه این در شناسیروش به  نظری، هایبنیان از تبیین بیش

 .است کرده  جلب خود به اروپا دولتی مختلف نهادهای جانب از را

 .نمود جستجو اروپا اتحادیه  1فورن برنامه در توانرا می ایمنطقه نگاریآینده برای پیشینه ترینمدون 

 Catalonia  horizon برنامه به که ا اجرا شده استیاسپان ای درنگاری منطقهیکی دیگر از تجربیات آینده

 و هارساختیز ،یطیمح یزیربرنامه ،یتیجمع بخش تحوالت 6 در پروژه نیا اهداف است. معروف  2010

 است. شده نیتدو یکیتیژئوپل و ینهاد چارچوب و ایکاتالون جامعه  ییایپو کار، یروین و یدیتول ستمیس ارتباطات،

 یجهان اتیتجرب گرید است. از دهیگرد استفاده نارهایسم و هاکارگاه و شیمای، پیدلف یهاروش  از برنامه نیا در

 نمود. اشاره فرانسه در3ون  یگراندل و منطقه انگلستان شرق شمال منطقه فالند، در 2مایوسی مناطق به توانیم

 

  بندیجمع -5-2

 در تعامل و نوپاست کشور در یپژوهندهیآ دانش دهدیم نشان موضوع نیا یعمل و ینظر سوابق یبررس

 .است یاشهیاند و یکیتکن ییافزاهم حال در یز یربرنامه بخصوص مختلف علوم با

همچنین تفکر درباره ابعاد مختلف هر موضوعی باعث روشن شدن و شفافیت آن و آسان شدن تصمیم 

 نگاریهیی برای وقایع احتمالی است. آیندآمادگی ضمنی برای رویاروگیری در شرایط مختلف و همچنین 

 
1 Foren   
2Uusimaa   
3 Grand Lyon   
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 و گرفته قرار مختلف هایحرفه و های علومعرصه تمامی وارد جدید قرن به منتهی دهه از که است رویکردی

 .است ریزانبرنامه مطلوب آینده ساخت دنبال به رو،پیش هایهآیند بینیپیش به جای

پیاده هایروش  و معنابخشی در فراوان مناقشات که است ممتنع و سهل مفاهیم از توسعه سو دیگر از

 توسعه هایبرنامه-3ای،  برنامه هایسیاست -2ریزی برنامه -1طریق از معمواًل دارد. توسعه آن وجود ازیس

 یابد.می توسعه تحقق هایطرح یا و

 فراملی حتی و ملی را توسعه برخی مفهوم است. آن مقیاس  بر بحث توسعه، زمینه در مناقشات مهمترین از

 برای ریزیبرنامه نوع هر از کنند. اما هدفمی جستجو محلی و ایمنطقه سطح  در آنرا دیگر برخی و دانندمی

 است.  مطلوب ایآینده به رسیدن واقع در توسعه
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 نگاریچهارچوب عمومی فرآیند آینده  -1-3

ی استان تا افق شناسایی عوامل کلیدی توسعه) برای طی مراحل اجرایی و کسب اهدافشاین تحقیق 

، از بیش از یک روش استفاده  ( ی سناریوهای باورپذیردهندهبا رویکرد آمایش سرزمین و عناصر تشکیل   1404

 .ی دیگری باشدکند تا یکی کامل کنندهمی

هر روش نسبت به دیگری روشن شود. در نتیجه، این تحقیق   با توجه به این رویکرد باید نوبت استفاده از 

های کند؛ زیرا در آن، با استفاده از یک فرآیند، روش ستفاده میا نگاریاز  چهارچوب عمومی فرآیند آینده

ترتیب و توالی  (2012، و مُررو ، وُرُسهایوارد) نگاری در یک چهارچوب واحد گردآوریی آیندهپراکنده

 .شودی هر روش نسبت به دیگری مشخص میمنطق

ای با عنوان چهارچوب در مقاله  2003در سال  نگاری را جوزف وُرُسچهارچوب عمومی فرآیند آینده 

دهد. را نشان می  GFPچارچوب ،1به چاپ رساند. شکل  نگاریی آیندهدر مجله نگاریعمومی فرآیند آینده

 اصلی تشکیل شده استشوند. این چهارچوب از چهار جز تشریح میبه طور مختصر  GFP در ادامه اجزای

 .(2003وُُرس، )

 هاورودی •

 نگاریآینده •

 هاخروجی •

  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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 ( 2003نگاری ) وُرُس،  چهارچوب فرآیند عمومی آینده 1شکل 

   هاورودی -1-1-3

(. برای گردآوری 2003شوند) وُرُس، میها گردآوری اولین قسمت، ورودی است. در این قسمت داده 

با  1404ی استان تا افق کند. توسعهها، این تحقیق، تحقیقات قبلی را مرور و از خبرگان پرس و جو میداده 

ای است؛ چون عواملِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط رویکرد آمایش سرزمین، موضوع گسترده 

رو برای گردآوری گیرد؛ از این های آینده را در بر میکُنش اینها بر یکدیگر در سال برهمزیستی و تکنولوژیکی و  

 .ها، باید عالوه بر مرور تحقیقات قبلی، از خبرگان و کارشناسان پرس و جو کردداده 

استفاده  و پنل خبرگان ای با یک سوال بازاز پرسشنامه برای پرس و جو از خبرگان و کارشناسان،

دهد و در پنل، خبرگان تضارب ی باز، پاسخگو با آزادی بیشتری به سوال جواب میشود؛ زیرا در پرسشنامهمی

 .آرای بیشتری با یکدیگر دارند

 
1 Open Question 
2 Expert Panel 
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ی عوامل مختلف  ها باید درباره کند. آنها را فراهم میایده  افزاییتضارب آرای خبرگان در پنل، امکان هم

هایی که هنوز ی عوامل مختلف در سال هار نظر کنند؛ یعنی اظهار نظر دربارههای آینده اظو روابطشان در سال

افزایی بیشتری در بین خبرگان ایجاد شود، خالقیتشان  اند و اتفاقاتی که هنوز رخ نداده است. هر چقدر همنیامده

  .شودششان، بیشتر میی اتفاقاتی که هنوز رخ نداده است و تأثیر این اتفاقات بر عوامل مختلف و برهمکندرباره

 

   نگاریآینده -2-1-3

شود؛ زیرا اقدامات الزم و ضروری برای کسب اهداف نگاری انجام میدر آینده GFP عملیات اصلی فرآیند

با رویکرد آمایش سرزمین و تعیین عناصر   1404ی استان تا افق ) شناسایی عوامل کلیدی توسعه تحقیق

 .شودل مختلف این قسمت انجام میی سناریو( در مراحدهندهتشکیل

برای شناسایی   بندیکاربرد عمل ضرب در طبقه -مابین) متقابل(این تحقیق از روش ماتریس اثر فی

کند؛ ی سناریو استفاده می دهندهبرای تعیین عناصر تشکیل مابین اثر فی  متوازن  عوامل کلیدی و روش تحلیل  

برای یافتن      مک  میک  روش   (1994)  اهداف تحقیق متناسب است. بر اساس گودهها با  زیرا اهداف این روش 

 .شودبرای ساختن سناریو استفاده می   CIB، روش (2009) ییله -عوامل کلیدی و بر اساس وایما

با رویکرد آمایش سرزمین، عوامل زیادی موثر هستند. عواملی مانند   1404 ی استان تا افقدر توسعه

ی المللی، نظام بانکی، میزان صادرات و واردات، مدیریت محیط زیست و ... ، جملگی در توسعهبین  هایتحریم

در  مکمیک دهد. مراحلتقلیل می عوامل کلیدیاین عوامل را به   مک میک استان موثر هستند. روش 

 .شوندتشریح می 4-3-3بخش زیر 

مبتنی بر    مک میک کند. این روش مانندتسهیل میعملیات اجرایی تحقیق را  CIB استفاده از روش 

است؛ بنابراین خبرگان برای اظهار نظر در پنل صرفاً از یک ابزار مشابه استفاده   مابینهای اثرات فیماتریس

 .کنندمی

 
1 Synergy 

2 Matrice d’lmpacts Croises - Multiplication Appliquee a un Classement( MICMAC) 
3 Cross Impact Balance( CIB) Analysis 
4 Godet 
5 Weimer-Jehle 

 کند.استفاده می (Factor ) به جای عامل (Variable ) متغیری ، از واژه MICMAC الزم به ذکر است که گوده، مبدع روش  6

7 Cross Impact Matrices 
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موثر در ساخت  یافتن عوامل  CIBیشود، اولین مرحلهمشاهده می 5-3-3 طور که در زیربخشهمان

ییله، مبدع این روش،   -با رویکرد آمایش سرزمین است؛ اما وایما  1404ی استان تا افق  ی توسعهارهسناریو درب

( از پرسشنامه  2009به روش معینی برای یافتن این عوامل نکرده است. او و همکارانش در )    ( اشاره2008در )  

 .اده کرده استی خبرگان برای یافتن عوامل موثر استفبه وسیله بندیهای رتبهو روش 

کند. این روش با استفاده از تحلیل برای یافتن عوامل موثر استفاده می  مک میک این تحقیق از روش 

کند. این  شوند، عوامل کلیدی را استخراج می اثر فی مابین، از بین تمام عوامل، که ورودی آن محسوب می

هستند؛  CIB شوند، همان عوامل موثر در روش شناخته میبا نام عوامل کلیدی     مک  میک عوامل که در روش 

 .شودمحسوب می CIB ، ورودی روش  مک میک بنابراین در این تحقیق خروجی روش 

 شوند و طرز جایگیری مراحل مختلفنگاری سه مرحله دارد. این مراحل در ادامه تشریح میخودِ آینده 

-3هایدر زیربخش CIB و کممیک مختلف  . مراحلشودنگاری مشخص میدر مراحل آینده  CIB و  مکمیک

  .شوندتشریح می 5-3-3و  3-4

 

 ی اول: تحلیلرحلهم -3-1-2-1

سازی بندی و خالصههای پراکنده و فراوانی که در ورودی گردآوری شده است، جمعدر این مرحله داده 

 .شوندها به اطالعات تبدیل میمرحله دادهوجود آید. در این ی بعد بهشود تا امکان تفسیر در مرحله می

گیرند؛ بنابراین مراحلی مابین در این مرحله قرار میهای اثرات فی(، ماتریس10:  2003با توجه به ) وُرُس،  

ی مرحله گیرند. درشود، در تحلیل قرار میمابین تشکیل میها ماتریس اثر فیکه در آن CIB و  مک میک از

های مابین حالتماتریس اثر فی CIB مراحل دوم و سوم مابین اولیه و ریس اثرات فیمات  مک میک دوم

 .شودممکن هر عامل، تشکیل می 
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 ی دوم: تفسیرمرحله -3-1-2-2

شوند. با توجه به  ها تفسیر می تر ساختارها و بصیرتبرای درک عمیق ،اطالعات ،در این مرحله

شود؛ منجر به تفسیر اطالعات در این مرحله می کارگیری تفکر سیستمی، به (10ی ، صفحه2003وُُرس)

ی تفسیر قرار  شود، در مرحله ها بر تفکر سیستمی تأکید میکه در آن  CIB و  مک میک بنابراین مراحلی از

به حساب  نوعی تفسیر  CIB و مراحل اول و چهارم مک میک گیرند. بر این اساس مراحل سوم و چهارمیم

مابین غیر مسیقیم تشکیل و بر اساس آن، نمودار ماتریس اثرات فی   مک  میک  آیند. در مراحل سوم و چهارم می

ی سناریو و لیست تمام ازنده ی عوامل س، کلیهCIBاثرگذاری ترسیم و در مراحل اول و چهارم -اثرپذیری

 .شودسناریوها تشکیل می

 

 3نگریسوم: پیش مرحله -3-1-2-3

از بین تمام سناریوهای شناسایی شده، تعدادی معین با توجه به هدف تحقیق انتخاب   ،در این مرحله

شوند. این تصمیم در  انتخاب می  رشوند. در این تحقیق سناریوهای کامالً سازگار یا سناریوهای باورپذیمی

 .شود، اتخاذ میCIBی پنجممرحله

 هاخروجی -3-1-3

 ( 2003س،رُ )وُ :نگاری دو نوع خروجی داردآینده

 ملموس  •

 ناملموس  •

خروجی ملموس، سناریوهای پذیرفته شده با توجه به اهداف تحقیق است. خروجی ناملموس، دانش و 

 .شوداجرای تحقیق ایجاد می یای است که در زمینهتجربه
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 مدل مفهومی تحقیق -2-3

ها این روش ،  2های مختلف تحقیق و ترتیب و توالی هر کدام آمد. شکل  در بخش قبلی نوبت اجرای روش 

دهد. در این شکل، اینکه خروجی یک روش، و نوبت اجرای هر کدام را مطابق توضیحات بخش قبلی، نشان می 

نگاری، اول آینده یهای دیگر است، مشخص شده. این تحقیق بعد از طی مرحلهورودیِ کدام یک از روش 

گردد تا دو روش تحقیق را به یکدیگر پیوند دهد. می ی اول بازشود؛ اما دوباره به مرحلهی دوم میوارد مرحله

گذارد و خروجی خود را منتشر  ی سوم را پشت سر میی دوم، مرحلهدر ادامه بعد از بازگشت دوباره به مرحله

ی کنندهو کامل CIB مقدم بر مکمیک .دهدرا نشان می CIB و   مک  میک ارتباط و نسبت،  3شکل  کند.  می

 ت.آن اس

 

 های مختلف تحقیق و ترتیب و توالی هر کدام نمودار روش  2شکل 
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  CIB و مکمیک  ارتباط   3شکل 

 های تحقیقتشریح روش -3-3

های مختلف روش ها و مراحل مختلف آن تشریح شد. همچنین  معرفی و قسمت GFP در بخش قبلی مدل

 :شوندها تشریح میها مشخص شد. در این بخش، هر کدام از این روش تحقیق و نوبت اجرای آن

 

 نگاریتشکیل گروه آینده -1-3-3

نگاری الزم است که یک گروه با دو زیرمجموعه تشکیل شود. یکی از این  برای اجرای یک تحقیق آینده

ها از این جهت اهمیت شود. تشکیل این زیرمجموعه نامیده می گرانتسهیل و دیگری،    ها، خبرگانزیرمجموعه
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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 

خود را شود. هر کدام وظایف مربوط به می تشکیل و کادر فنی ی ورزشکاران تیم فوتبال اصلیزیرمجموعه

گردد؛ ها برمیباید انجام دهند و موفقیت و شکست این باشگاه فوتبال به عملکرد هر کدام از این زیرمجموعه

 .گران تشکیل شودی خبرگان و تسهیل از اینرو ضروری است که یک گروه با دو زیرمجموعه

هایش، صرفاً بر  وعهنگاری ضروری است که هر کدام از زیرمجمآینده شِ برای تشکیل یک گروه اثربخ

ایفای وظایف خود تمرکز کنند. در باشگاه فوتبال سپاهان نیز، ورزشکاران و کادر فنی، هر کدام وظایف مربوط  

ها وظایف خود را به درستی ایفا نکنند، گروه  کنند؛ بنابراین اگر هر یک از این زیرمجموعه به خود را ایفا می

 .شود و تشکیل آن اثربخش نیستموفق نمی

ها را بشناسد. برای اینکه یک ورزشکار بتواند برای تمرکز هر زیرمجموعه بر وظایف خود، ابتدا باید آن 

بازی کند باید از وظایف پُست خود در زمین بازی مطلع باشد. کادر فنی نیز از افراد مختلفی تشکیل شده است 

های اخیر تیم اه ورزشی سپاهان، باید بازیکنندگان باشگکه هر کدام باید وظایف خود را بدانند. مثالً تحلیل

 .ها را استخراج کنندرقیب را تحلیل و نقاط ضعف و قوت آن

های ساختاری خود را بشناسند؛ یعنی چگونگی ها برای تمرکز بر ایفای وظایف خود باید ویژگیزیرمجموعه

در بین  های مکملد مهارتضرورت وجود یا عدم وجو یا متقابل  (پاسخگویی فردی ش )پاسخگویی اعضای

و ... . در باشگاه ورزشی سپاهان هم پاسخگویی ورزشکاران اصلی به یکدیگر در مقایسه   ی رهبریاعضا، نحوه 

با پاسخگویی اعضای کارد فنی نسبت به یکدیگر متفاوت است. ورزشکاران برای پیروزی در زمین بازی، باید  

ای حمله؛ اما برای پیروزی در زمین بازی کنند، عدهای دفاع میههای مکمل یکدیگر داشته باشند: عدمهارت

هم باید دفاع کرد، هم حمله. در اینجا مکمل به این معنی است که هر کدام از ورزشکاران بدون دیگری 

های موجود در کادر فنی ضرورتاً مکمل یکدیگر توانند به درستی وظایفشان را ایفا کنند. در مقابل مهارتنمی

 .توانند بدون وجود مربیان ورزشی وظایفشان را انجام دهندتند: پزشکان مینیس
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سازی و تسهیل اجرای مراحل مختلف تحقیق را به عهده دارند؛ به گران مسئولیت تعیین و آمادهتسهیل 

گران است. در باشگاه ورزشی سپاهان، کادر فنی، ی تسهیل شناسی تحقیق به عهده عبارت دیگر، روش 

ها با آموزش و تربیتِ بازیکنان امکان پیروزی در بازی را کنند. آنن اصلی را برای بازی آماده میورزشکارا

ها در طول  های بازیکنان و ترکیب آنهای خود، استراتژیدهند. تحلیلگران کادر فنی، با تحلیلافزایش می

 .کندبازی را مشخص می

های تیمی) کار تیمی( روابط خود را بر اساس همکاریدهند و را شکل می «یمگران یک » تتسهیل 

های مکملِ  تیم را تعداد کمی از افراد که مهارت(  2010)  و دیگبای و کُل و کینیکی کنند. کرِیتنرتنظیم می

پاسخگو کنند. اعضای تیم یکدیگر را نسبت به مقصد کلی و اهداف و رویکرد تیم مسئول و  هم دارند، تعریف می

 .دارند. ورزشکاران اصلی، یک تیم هستندمی نگه

ای از افراد هستند که رأی و نظرشان برای فهمیدن و درک کردن آینده مهم است. خبرگان مجموعه 

اندازد. ورزشکاران اصلی باشگاه ها مسئول محتوای تحقیق هستند و نظرات آنان تحقیق را به جریان میآن

را  «برد. خبرگان یک » گروههاست که بازی را به پیش میطورند. بازی کردن آنفوتبال سپاهان نیز همین 

 و هنجارهای مشترک معتقدند که گروه از دو یا چند نفر با اهداف  (2010دهند. کرِیتنر و همکارانش)  شکل می

ها به  بین آن  میکنند که این تعامل، یک هویت عمومی تشکیل شده است. در گروه، اعضا با یکدیگر تعامل 

نگاری، خبرگان یک  آورد. در باشگاه فوتبال سپاهان، کادر فنی، یک گروه هستند؛ اما در گروه آینده وجود می

 .دهندگروه را تشکیل می

ها را در چگونگی پاسخگویی های آنگران و گروهی خبرگان، تفاوت ویژگیساختار تیمی تسهیل

 .دهدی رهبری و... نشان میهای مکمل در بین اعضا، نحوهمهارتاعضایشان، ضرورت وجود یا عدم وجود 
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دهد. پنل یعنی ها شکل می کند و یک هویت عمومی بین آن تضمین می را تعامل بین خبرگان  ،پنل

 ی محتوای جلسهی مشخص و بحث و اظهار رأی و پیشنهاد درباه فراخوانیِ خبرگان برای شرکت در یک جلسه

 کند و یک هویت ی محتوای جلسه، امکان تعامل بین خبرگان را فراهم میبحث درباره. (2019تیم آنالین، ) 

 

ی موضوعات بِهَم مرتبطِ نگاری هستند تا درباره کند: همگی عضو پنل خبرگان آینده ها ایجاد میعمومی بین آن 

 .هر جلسه بحث کنند

های اخالقی و ی ضرورتاعالمیههمچنین برای اینکه هنجار مشترکی بین خبرگان ایجاد شود از یک 

شود. هنجار مشترک، نگرشها، آرا، احساسات یا افعال مشترکی است که رفتار اجتماعی فرد رفتاری استفاده می

ای وجود داشته باشد که خبرگان را به نمودهای رفتاری (. اگر اعالمیه2010دهد) کرِیتنر و همکاران  را شکل می

 .گیردین اعالمیه، به مرور زمان هنجار مشترک بین اعضا شکل می مشترکی توجه دهد، با رعایت ا

سازی و تسهیل گران مسئولیت تعیین و آمادهگران است. چون تسهیل ی مدیریت پنل نیز با تسهیل وظیفه

 .هاستی مدیریت پنل نیز با آن اجرای مراحل محتلف تحقیق را به عهده دارند، وظیفه

شود که از ایفای وظایف خود  ها در ایفای وظایف یکدیگر، باعث میعهدخالت هر کدام از این زیرمجمو

کند. نگاری کمک میها در ایفای وظایف یکدیگر به اثربخشی گروه آیندهجا بمانند، از اینرو دخالت نکردن آن

ی در کنند، همچنین کادر فندر باشگاه فوتبال سپاهان نیز ورزشکاران دخالتی در اجرای وظایف کادر فنی نمی

ها در ایفای وظایف یکدیگر دخالت کنند، گروه  اجرای وظایف ورزشکاران، اما اگر هر کدام از این زیرمجموعه

 .دهداثربخشی خود را از دست می

» ی یکدیگر افزایش یابد، باید هر کدام ها در ایفای وظیفهبرای اینکه امکان دخالت نکردن زیرمجموعه

و بدون هیچگونه   او مشروع دارد که رأی/ حکم/ نظر اعتبارداشته باشند. زمانی یک زیرمجموعه «اعتبار

 (.2014، ل رِندا)  باشد و الزام قید
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ای که اعضای تیم نظرات خود هستند. در لحظه و بانیِ  ها یک منبع خاصهر کدام از زیرمجموعه

پرسد؛ از اینکه چگونه ی افراد نمیآمادگی گردهم آمدند، کسی از پیشینه ورزشکاران و کادر فنی برای تمرین و  

ی تشکیل گروه  بانی شده است. در لحظهپُست حمله یا دفاع را گرفته یا چگونه مربی بدنسازی یا دروازه

 پرسند. به عبارت دیگر هر کدام ازی علمی یکدیگر نمیگران از پیشینه نگاری نیز خبرگان و تسهیل آینده

ها یک منبع منحصر به فرد برای ایفای وظایف خود هستند. هر کدام بانی وظایف خود هستند: زیرمجموعه

 .شودها شروع میایفای وظیفه از این لحظه و از این زیرمجموعه

منظور از رأی/ حکم/ نظر، اختیار عمل یک زیرمجموعه در ایفای وظایف خودش است. در باشگاه فوتبال  

در ایفای وظایف خود مختار هستند. بخشی از  -ورزشکاران و کادر فنی -هام از زیر مجموعهسپاهان، هر کدا

گویند که چه کاری را چگونه دهند؛ هیچکدام از ورزشکاران به مربیان خود نمیکادر فنی را مربیان تشکیل می

 .انجام دهند

ها در ایفای باشند. این یعنی آن گران برای اینکه مشروعیت داشته باشند باید شایستهخبرگان و تسهیل 

ر در باشگاه ورزشی سپاهان، مدیران به انتخابِ مناسِب ( اگ1397،  دوگان د )وظایف خود مناسبترین افراد هستن

رود؛ بنابراین  ها زیر سئوال می ورزشکاران و کادر فنی دقت نکنند، مشروعیت هر کدام از این زیرمجموعه

 .کنندرود. در تنیجه در ایفای وظایف یکدیگر دخالت میی ها زیر سئوال می آناعتبار

پذیرد  می ها، رأی طرف دیگر را با اطمینانبدون هیچگونه قید و الزام نیز یعنی هر کدام از زیرمجموعه

های خود ورزشکاران در علت تمرین (. 1395طباطبایی، ) پرسداین رأی نمی و تجربه/ کارکُشتگی و از دلیل 

 .کنندمربیان، چون و چرا نمیاز 

دارند   اعتبارها وقتی  ی محتوای جلسات، آنی خبرگان مبنی بر اظهار رأی و نظر دربارهبا توجه به وظیفه

 .ها نداشته باشندگونه دخالتی در محتوای آرای آنگران هیچکه در اظهار نظر خود کامالً آزاد باشند و تسهیل
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سازی و تسهیل اجرای مراحل مختلف تحقیق، مبنی بر تعیین و آماده  گرانی تسهیل با توجه به وظیفه

گونه دخالتی دارند که مراحل مختلف تحقیق را آزادانه انتخاب و اجرا کنند و خبرگان هیچ اعتبارها وقتی آن

 .ی اجرای آن نداشته باشندی مراحل تحقیق و نحوهدرباره

کند. در ها با یکدیگر را مشخص میی زیرمجموعهی همکارضرورت پذیرش بدون قید و الزام، نحوه

باشگاه ورزشی سپاهان، ارتباط و همکاری بین ورزشکاران و کادر فنی قطع نیست. امکان پیروزی در مسابقه  

، در هاآن بدون این همکاری وجود ندارد. کادر فنی با پشتیبانی و حمایت ورزشکاران و تسهیل امکان فعالیت

کنند. ورزشکاران نیز با  ورزشی) پیروزی بر حریف( با تیم ورزشکاران همکاری می ی مسابقاتکسب نتیجه

گران  کنند. تسهیلموقع نیاز به دیگر اعضای کادر فنی، با ایشان همکاری میه پیروی از مربیان خود و ابراز ب

مانتداری در روند موظفند جلسات پنل را تشکیل دهند و آرای خبرگان را بدون انتقاد و دستکاری و با کمال ا

گران، صرفاً بر محتوای جلسات متمرکز تحقیق وارد کنند. خبرگان نیز با کمال اطمینان نسبت به تسهیل 

 .شوندمی

ها نگاری الزم است که یک گروه با دو زیرمجموعه تشکیل شود. این زیرمجموعهبرای اجرای یک تحقیق آینده 

و از دخالت در ایفای وظایف یکدیگر بپرهیزند. هرگاه   صرفاً باید بر اجرای وظایف خود متمرکز شوند

  به که کنندوهرگاهکنند، کمتر در ایفای وظایف یکدیگر دخالت میی یکدیگر توجه میاعتبار ها به زیرمجموعه

  خود  وظایف ایفای بر کنند،صرفاًمی توجه -گرانتسهیل  و»تیم«بودن خبرگان »گروه«بودن -خود هایویژگی

ی همکاری نحوه اعتباروظایف یکدیگر،  ایفای در طرفین نکردن دخالت ینحوه  بر شوند. عالوهمی متمرکز

 .کندنگاری مشخص میاین دو زیرمجموعه را در گروه آینده

 

 ی باز و تحلیل آنپرسشنامه -2-3-3

با رویکرد   1404ی استان تا افق  پرسیم: عوامل اثرگذار بر توسعهای از خبرگان و کارشناسان میدر جلسه

ای پاسخ دهند و ی از پیش تعیین شدهتوانند آزادانه و بدون هیچ گزینهها میآمایش سرزمین چیستند؟ آن

 .بنویسند هها را بر روی برگپاسخ

 شود:برای تحلیل پاسخ کارشناسان و خبرگان مراحل زیر طی می

به  ،کشور  یسالیانه  یامور و فصول بوجهگران بر اساس  تقسیم کار بین تسهیل  و  هاداده  بندیالف( طبقه

 بندیطبقه آن در وخبرگان کارشناسان پاسخ محتوای تاشود طبقه به هر نفر داده میاین صورت که دو یا سه 

 .کند
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 نفر هر یگرفتهصورت تحلیلهای در هاتفاوت و هاشباهت بندیتشکیل جلسه و تشخصیص و جمعب( 

 .گرانتسهیل  از

شده در تحقیقات قبلی به خصوص سند آمایش سرزمین استان اصفهان عوامل موثر شناساییمقایسه با  پ(  

  دی اینها.بنو جمع

بندی تشکیل جلسه با چند نفر از نویسندگان سند آمایش سرزمین استان اصفهان و نقد، بررسی و جمعت(  

 ه.شناسایی شد عوامل موثر 

  مابین/ متقابلحلیل اثر فیت -3-3-3

شوند. از این  نامرتبط و متفاوت باعث افتادن اتفاقات خاص و منحصر به فرد می  بسیاری از رویدادهای

کند؛ بنابراین  شود که با دیگر رویدادها تعامل میای از تأثیرات روبه گسترْش ایجاد میجریان بهم پیوسته، سلسله 

ی بین رخدادها را اش باشد. این رابطهدهندهی شکلغیر قابل تصور است که یک رویداد بدون سابقه و پیشینه

 (.1994، ) گُردُن  نامندمی «مابین » اثر فی

، Cross- Impact استفاده میکند؛ چون روش  «Cross » ازایمابین« به عنوان مابه این تحقیق از » فی

با دانش    CIت که روش عتقد اسم (2006ییله )  -. وایماکندیک سیستم را مطالعه می روابط ما بین عناصر

ها یکی در سازماناتی سیستماین دانش را مداخله( 2009)  راماژ و شیپ .مرتبط است« سیستمی » نرم

در  ای جزیییکی را مداخلهاتی سیستمداخلهم در فرهنگ تاریخی مفاهیم فلسفی(  1998)    جِنْسِندانند.  می

آورد. متقابالً را بوجود می  عناصر با یکدیگر، یک موجودیت کلیداند. پیوستگی این عناصر بهم پیوسته می

 
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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هایی را در این  ها و واکنشدهد. این مداخله، کنشقرار می این موجودیت نیز، عناصر مذکور را تحت تأثیر

لت یکی یعنی دخااتی سیستمآورد. پس مداخله کند و نتایج بلند مدتی و ناپیدایی بوجود میپیوستگی ایجاد می 

ناصرْ در بلند مدت. استفاده از  ی تبعات این مداخله بر روی دیگر عکرد یک عنصر از سیستم و مطالعهلدر عم

 .شودمابین« صرفاً تأکیدی است بر این مداخله که در بین عناصر یک سیستم ایجاد میفی»

ابتدا محقق، لیستی از  شود.مابین، مبتنی بر احتمال وقوع رخدادها، اجرا میای تحلیل اثر فیروش پایه

 کند. بعد احتمال وقوع هر کدام از این رخدادها را رخدادهای محتمل در یک افق زمانی مشخص را تعیین می

اند؛ را رخدادهای مذکور تشکیل داده سازد که سطر و ستون آن زند. در مراحل بعد، یک ماتریس میخمین میت

کند که احتماالت شرطی زند؛ بررسی میری را تخمین میاحتمال شرطی هر کدام از رخدادها به شرط دیگ

مابین ساخته زده شده با احتماالت اولیه سازگار باشد و در صورت سازگاری، با استفاده از ماتریس اثر فی تخمین

سازد. در این روش، احتماالت شرطی ساخته شده، اگر ناسازگار باشند، محققان شده، سناریوهای مختلفی می

اصالح میکنند و در نهایت سناریوهای ساخته شده مبتنی بر احتماالت شرطی سازگار با احتماالت اولیّه   ها راآن

 (.1994)گُردُن،  هستند

ییله   -  ی » رخداد« از » عوامل« و » متغیر« نیز استفاده شده است. گوده از » متغیر« و وایمابجای واژه

 .شودتحقیقْ از عوامل استفاده میاند. در این از » عوامل« استفاده کرده 

 مبتنی    مک  میک :  مابین مبتنی هستندهای تحلیل اثر فیهر دو بر ماتریس  CIB و   مک  میک هایروش 

مبتنی بر افزودن مفهوم جدیدی به نام    CIBو مابین، به نام تحلیل ساختاریبر نوع خاصی از روش تأثیر فی

 است. به این روش تحلیلی متوازن  

 

  تحلیل ساختاری -3-3-3-1

شود. در این روش، برای استفاده از عوامل کیفی در ساخت سناریوها، از روش تحلیل ساختاری استفاده می

سازی عوامل وجود ندارد و بجای استفاده از احتمال وقوع هر عامل، صرفاً از اظهار نظر خبرگان  ضرورتی به کمّی

 (.1994) گوده،  شوداستفاده می

 
1 Wirkungszusammenhang ( Effective Context or Effective Connection) 
2 Structural Analysis 

3 Balance 
4 Structural Analysis 
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توانند یک عدد از یک طیف عددی خاص را انتخاب کنند و آنرا داخل ماتریس بنویسند. محقق خبرگان می

کند: اثرپذیری هر عامل  در ادامه، اعداد سطر و ستون را جمع میزند و دو مشخصه را برای هر عامل محاسبه می

برای هر عامل را در یک نمودار دو بعدی رسم و های محاسبه شده و اثرگذاری هر عامل. در نهایت مشخصه

کند. تحلیل ساختاری دو هدف مکمل دارد: الف( تا حد امکان نمایش کاملی از سیستم تحت مطالعه تحلیل می

 .ها را کاهش دهدارائه دهد؛ ب( تا حد امکان پیچیدگی سیستم و اجزای آن و روابط بین آن 

 

 بندیکاربرد عمل ضرب در طبقه -بین)متقاطع(مافی ماتریس اثر -3-3-4

مابین، یک اگر هر کدام از عوامل موجود در تحقیقْ یک گره درنظر گرفته شود، ماتریس تحلیل اثر فی

  .دهدمی  نمایشیک گراف فرضی را  4 دهد. شکلرا نشان می گراف

 یک گراف فرضی4شکل 

مستقیم است. با تغییر مقدار مبدأ هر جهت تأثیر،  J و K ی بینو رابطه K و I ی بیندر این گراف، رابطه

به طور  J غیر مستقیم است؛ یعنی J و I ی بینکند؛ اما رابطهمقدار مقصدش نیز به طور مستقیم تغییر می

ها، عالوه بر تأثیرمستقیم، تأثیر غیرمستقیم بر یکدیگر ی گره است؛ بنابراین همه  I غیرمستقیم تحت تأثیر

 .دارند

 -ها) عوامل( را در نظر میگیرد و سپس نمودار اثرگذاریروابط غیرمسقیم بین گره  مکیکم روش 

آورد کند. این روش، ابتدا با استفاده از خواص ماتریسها، اینگونه روابط را به حساب میاثرپذیری را ترسیم می

غیرمستقیم، ماتریس اولیّه در خودش کند. برای احتساب روابط  اثرپذیری را ترسیم می  -و سپس نمودار اثرگذاری

شوند. عمل ضرب بندی میاثرپذیری محاسبه و رتبه -ی ضرب، مقادیر اثرگذاریشود. در هر مرحلهضرب می

اثرپذیری مساوی هم شوند و با  -ی مقادیر اثرگذارییابد که رتبهای ادامه میماتریس در خودش تا مرتبه

 
1 Matrice d’lmpacts Croises - Multiplication Appliquee a un Classement( MICMAC) 
2 Graph 
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شود و  ییری نکنند. در این مرحله، ضرب ماتریس در خودش متوقف میها تغی ضرب در خودش این رتبه ادامه 

 .شودی یکسان و مشابه، ماتریس غیرمستقیم نامیده میهااولین ماتریس با رتبه

)     گودهشوند. الزم به ذکر است که با توجه به موضوع این تحقیق تشریح می مک میک  در ادامه مراحل

های کلی گزارش داده است که در این تحقیق با توجه به ماهیتش و ضرورت  یاین روش را در سه مرحله   .(1994

در قالب نمودار جریان  CIB و  مک میک هایشود. این تحقیق از روش ش به چهار مرحله تقسیم میااجرای

 یآید. در ادامه حین توضیحات هر مرحله، شمارهمی 5کند. راهنمای این نمودار در شکل استفاده می 6شکل 

 .نماد استفاده شده در نمودار جریان کار تحقیق آمده است

 

ی استان تا افق ی عوامل موثر بر توسعهی لیست کلیهتهیه -ی اولمرحله -1-4-3-3

 با رویکرد آمایش سرزمین 1404

 1-3-3گفته یعنی بخشهای ی لیست عوامل مختلف است. تمام مراحل اجرایی پیشاولّین مرحله، تهیه

با رویکرد آمایش سرزمین اجرا   1404ی استان تا افق ی لیست عوامل تأثیرگذار بر توسعه برای تهیه 2-3-3و 

( تا با خبرگان و کارشناسان 1شود) زیرفرآیندگران سازمان تشکیل می شوند. در این مرحله، ابتدا تیم تسهیل می

خواهند که یک  از خبرگان می گرانمختلف دستگاههای اجرایی جلسه تشکیل دهند. در این جلسه، تسهیل 

آمد)  2-3-3ی باز با یک سئوال را جواب دهند. شرح پرسشنامه و چگونگی تکمیل آن در بخش پرسشنامه 

ی ی قبلی دربارهها تحلیل و تحقیقات اجرا شدههای پرسشنامه(. سپس پرسشنامهگردآوری داده - 2زیرفرآیند

گران، نتایج (. بعد از تحلیل پرسشنامه، تسهیل 3شوند) زیر فرآینداین موضوع، مانند سند آمایش استان مرور می

ای با نویسندگان سند آمایش سرزمین استان، به اشتراک میگذارند تا عوامل شناسایی بدست آمده را طی جلسه

گردآوری نظرات نویسندگان سند(. بعد از برگزاری این جلسه، گروه   -4شده دوباره بررسی شود) زیر فرآیند

بندی (. این گروه تا جمع5شود) زیرفرآیندتشکیل می   مک  میک ی جداولارهبگان اصلی برای اظهار نظر درخبر

با رویکرد آمایش سرزمین جلسات پنل را   1404ی استان تا افق ی عوامل موثر بر توسعهکامل لیست کلیه 

 (.بندی لیست نهاییمعتا ج ( Loop )و تشکیل حلقه 7و جعبه تصمیم 6زیرفرآیند)  دهندتشکیل می

 مابین اوّلیّه و تکمیل آنتشکیل ماتریس اثر فی  -ی دوممرحله -2-4-3-3

مابین  ها در سطر و ستون یک ماتریس، ماتریس اثر فیی لیست عوامل موثر، با قرار دادن آن بعد از تهیه

ا مقادیر امتیازات مستقیم تعیین ت شده(. بعد از ماتریس، جلسات پنل تشکیل 8شود) زیرفرآینداوّلیّه تشکیل می
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این ماتریس بعد از   (.بندی امتیازاتتا جمع (Loop) و تشکیل حلقه 10و جعبه تصمیم 9زیرفرآیند گردد)

( ) وُرُس، ورود داده به نرم افزار-12و زیرفرآیند11شود.  ) زیرفرآیندمی  مک میک سازی وارد نرم افزارآماده 

2003.) 

 

 -مابین غیر مسقیم و ترسیم نمودار اثرگذاریماتریس اثر فی -ی سوممرحله -3-4-3-3

 اثرپذیری

 (1994گوده)    و روش ذکر شده در   (2017)دیزتِل،   بر اساس نظریه گراف و قضایایش مکمیک نرم افزار

این زمان دو   کند. درو نمودارهای اثرگذاری و اثرپذیری را رسم می یافتهمابین غیرمستقیم را ماتریس اثر فی

 .دهدماتریس و دو نمودار در دسترس است؛ یکی روابط مستقیم و دیگری روابط غیر مستقیم را نشان می

بررسی تغییرات از ماتریس و نمودار مستقیم به غیر مستقیم اهمیت دارد. نمودار غیرمستقیم روابط بلند مدت را 

ل از نمودار مستقیم به غیرمستقیم، تأثیر روابط دیگر  دهند. تغییر میزان اثرپذیر و اثرگذاری یک عامنشان می

 .دهدعوامل بر این عامل خاص و تغییر اثرگذاری این عامل خاص را نشان می

 

 تفسیر نمودار و استخراج عوامل کلیدی -ی چهارممرحله -4-4-3-3

شود. در این ن میدر این مرحله، عوامل کلیدی با توجه به نمودار اثرپذیری و اثرگذاری غیرمستقیم تعیی

ی ای با بیشترین میزان اثرپذیری و اثرگذاری تا کمترین میزان. یک دستهنمودار چهار دسته وجود دارد. از دسته

ی کمترین اثرگذاری و وجود دارد. در این تحقیق تمامی عوامل به غیر از دسته  ایدیگر نیز عوامل بین دسته 

ی ای را در جلسات پنل ارائه و خبرگان دربارهوامل موجود در بین دستهگران عشوند. تسهیلاثرپذری انتخاب می

) انتشار 16و زیرفرآیند تشکیل حلقه -15و جعبه تصمیم 14و 13زیرفرآیندهای د)گیری میکننها تصمیمآن

 ((.نتایج

 

 
1 Middle Cluster 
2 Loop 
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  مابیناثر فی متوازن روش تحلیل  -3-3-5

مابین. در این  های سناریوسازی است مبتنی بر اثر فیمابین، یکی از روش اثرفی متوازن روش تحلیل 

دهد. سازد و شکل میروش برای سناریو ساختنْ به عناصری نیاز است که ترکیب این عناصر، سناریو را می

 (.2006یْیله،  -) وایما شوندضرورتاً حذف نمی CIB برخالف روش پایه، سناریوهای ناسازگار در

ی سناریو، انواع حالتهای ممکنِ عوامل کلیدیْ با توجه به افق زمانی تحقیق هستند. دهندهناصر تشکیل ع

توانند به  وضعیتهای ممکنی است که هر کدام از عوامل کلیدی در افق زمانی تحقیق می «منظور از » حالت

 .خود بگیرند

ظر گرفته شده در سناریو و روابط منطقی مفهومی است انتزاعی که تعادلِ بین حالت در ن «متوازن » 

، ناسازگاری را در سناریو تشخیص متوازنسنجد. این روش به کمک مفهوم مابین را میداخل ماتریس اثر فی

دهد. زمانیکه تعادل بین حالت در نظر گرفته شده در سناریو و روابط منطقی داخل ماتریس برقرار نباشد، می

 با توجه به CIB با ادامه مراحل مختلف (.2009یْیله،  -) وایماگرفته شده است یک سناریوی ناسازگار در نظر 

 .شودتشریح می (2010 ،یْیله -وایما)

 

 ی سناریوتعیین عوامل تشکیل دهنده -ی اولمرحله -1-5-3-3

وصل   مک میک به CIB شوند. اینجاست کهی سناریو در این مرحله تعیین میدهندهعوامل تشکیل 

به  CIB شناسایی شدند، ورودیِ 16کند. عوامل کلیدی که در زیر فرآیند شود و از خروجی آن استفاده میمی

  .آیدحساب می

 های ممکن هر عامل با توجه به افق زمانی تحقیقتعیین حالت -ی دوممرحله -2-5-3-3

افق زمانی تحقیق تعیین   های ممکن هر کدام با توجه به بعد از اینکه عوامل کلیدی مشخص شدند، حالت

کنند. افق زمانی تحقیق گران از خبرگان برای شرکت در پنل دعوت می شود. به این منظور دوباره تسهیلمی

ی عوامل  های همهجلسات پنل تا تعیین حالت( هتشکیل حلق -18و جعبه تصمیم17زیرفرآیند ت )اس 1404

 .ابدیادامه می 

 
1 Cross Impact Balance( CIB) 
2 State 
3 Balance 

4 Loop 
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 ها و تکمیل آنتشکیل ماتریس اثر فی ما بین حالت -ی سوممرحله -3-5-3-3

دهند گران، تمام حالتهای بدست آمده را در سطر و ستون یک ماتریس قرار می ی سوم، تسهیل در مرحله 

کنند تکمیل می (2010)یْیله -وایما مابین فراهم شود. خبرگان این ماتریس را بر اساس فی تا امکان تحلیل اثر

 را وارد نرم افزارگران آن بندی ماتریس، تسهیل ود داده در ماتریس((. بعد از پرکردن و جمع) ور19) زیرفرآیند 

  .(21و  20کنند) زیرفرآیند می سناریو ویزارد

 

ی لیست تمام سناریوها و تحلیل سازگاری با استفاده تهیه -ی چهارممرحله -4-5-3-3

  متوازناز مفهوم 

 -وایما و روش ذکرشده در سناریوهای سازگار و ناسازگار را بر اساس اصل جبرانسناریو ویزارد،   افزارنرم

کند؛ به این  افزار نتایج خود را بر اساس تعداد ناسازگاری در سناریوها مرتب میابد. این نرمیمی (.2009یْیله) 

گیری کند ظرگیری سناریوهای ناسازگار تصمیمی تعداد سناریوها و درنتواند دربارهنگاری میترتیب گروه آینده

  . (24و 23و  22) زیرفرآیندهای 

 

ی تعداد سناریوهای سازگار و ناسازگار و گیری دربارهتصمیم -ی پنجممرحله -5-5-3-3

 ی سبد سناریو تهیه

یو  ی محتوای سبد سنار ای دربارهاست. در این مرحله طی جلسه CIB درمرحله ، آخرین ی پنجممرحله

 . (26و 25کند ) زیرفرآیندهای گیری و تعداد سناریوها را انتخاب میتصمیم

در نهایت در صورت قابل قبول بودن نتایج نیازی به تکرار تحقیق نیست؛ در غیر این صورت تحقیق باید 

 . (28و  27تکرار شود. اگر نتایج قابل قبول باشد، گزارش آن منتشر می شود ) زیرفرآیندهای 

 

 

 

 

 

 
1 Principle of Compensation 
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 نمودار جریان کار تحقیق -6-3-3

مده است. گزارش حاضر، اجرای تحقیق با توجه به زیرفرآیدهای آ  5شکل  نمودار جریان کار این تحقیق در  

آمد. راهنمای جدول در شکل  5-3-3و  4-3-3کند. شرح هر زیر فرآیند در بخشهای این نمودار را روایت می

  .شودارائه می 5

 

 

 راهنمای نمودار جریان کار تحقیق  5شکل 
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 نمودار جریان کار تحقیق  6شکل 
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 مقدمه -1-4

آن که اهمیت موضوع به درستی موشکافی و ادبیات موجود در این زمینه مطالعه  در فصول قبل بعد از 

با رویکرد آمایش یک مدل مفهومی تدوین گردید. در این    1404نگاری توسعه استان تا افق  منظور آیندهشد، به

به سازی مدل مفهومی مذکور در این پژوهش پرداخته خواهد شد تا نتایجی در جهت پاسخ فصل به پیاده

بایست گردآوری است که می هاآوری دادهسواالت اساسی این پژوهش استخراج گردد. اولین جزء تحقیق جمع

گران توسط خبرگان تحلیل، تفسیر و پاالیش و سپس وارد فازهای بعدی مطالعه شود و سپس با نظارت تسهیل

گری و پنل خبرگی، کیل تیم تسهیلگردند. در ادامه این فصل تمامی مراحل عملیاتی این پژوهش که شامل تش

ها، شناسایی عوامل کلیدی و همچنین شناخت سناریوهای توسعه بندی آنگردآوری عوامل موثر اولیه و جمع

 توضیح داده خواهد شد.   1404استان تا افق 

 

 گران و پنل خبرگانتشکیل گروه تسهیل -2-4

گری به منظور اداره و یک تیم تسهیله به روشی که اتخاذ شده الزم است برای شروع پژوهش با توج

های هر فاز تشکیل شود. در همین بندی ورودی و خروجیتشکیل جلسات پنل خبرگی، ارتباط با خبرگان و جمع

نی و ریزی اصفهان که قبالً به مبانفر از کارکنان سازمان مدیریت و برنامه 8گری شامل  راستا یک تیم تسهیل

باشد لذا ضروری اند، تشکیل شد. از طرفی چون این روش مبتنی بر خبره مینگاری مسلط شدههای آیندهروش 

است تا گروهی از خبرگان برای این پژوهش انتخاب شود. بمنظور تشکیل پنل خبرگان و انتخاب افراد، جلساتی 

های مختلف انتخاب شدند. در انتخاب صصنفره از متخصصین و خبرگان استان با تخ  16برگزار شد و یک تیم  

خبرگان سعی شده تا تمامی افراد به مفهوم توسعه مسلط بوده و همچنین حداکثر انطباق با اصول خبرگی را 

ها و همگرایی مناسب داشته باشند. الزم بذکر است که به منظور آشنایی بیشتر خبرگان با این دست از پژوهش

نگاری، اصطالحات مرتبط  ا یکدیگر، مباحثی شامل هدف تحقیق، مبانی آیندهگری و پنل خبرگی بتیم تسهیل

گری برای خبرگان ارائه گردید. با توجه به مدل مفهومی  با آن و اصول خبرگی طی جلساتی توسط تیم تسهیل 

 نگاری و خروجی انجام شود.ورس، در این فصل باید سه مرحله کلی ورودی، آینده
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 بخش اول: ورودی -3-4

 مؤثر عوامل اولیه لیست -1-3-4

 باشد. بهمی 1404ای از عوامل مؤثر بر توسعه استان تا افق اولین قدم در این تحقیق تهیه لیست اولیه

  بر 1404 افق تا اصفهان استان توسعه در  مؤثر کلیدی عوامل  استخراج و ادبیات بندیجمع جهت کلی طور

 ابتدا  در  رو،این  از.  است  ناپذیر  انکار  ضرورتی  مقدماتی،  عوامل  بندی  طبقه  و شناسایی  آمایش،  مالحظات  اساس 

  آمایش  مالحظات پایه  بر  منطبق 1404 افق تا اصفهان  استان  توسعه در  مؤثر عوامل  ترینمهم  شناسایی برای

 تدوین هایعامل بندیجمع گری با تیم تسهیل اول،  مرحله در .گرفت انجام اساسی و مهم  مرحله دو سرزمین،

  باالدستی یک لیست شامل  اسناد  سایر اصفهان و استان توسعه سند اصفهان، استان سرزمین  آمایش سند شده

در   سپس .کردند تدوین و شناسایی با رویکرد آمایش، 1404 افق تا  اصفهان استان  توسعه در مؤثر عامل  109

  به یا فکری طوفان روش  از ذکور،تر ساختن لیست مسایر عوامل و با هدف غنی استخراج جهت مرحله دوم،

 شناسایی برای ترتیب بدین .شد استفاده استان اجرایی مدیران و خبرگان کارشناسان، با مصاحبه دیگر عبارت

  فعال مدیران از نفر  40 از متشکل  خبرگان آماری نمونه  از  اصفهان، استان توسعه در  مؤثر  عوامل ترینمهم

  علوم  هایزمینه  در  متخصص  و  مختلف  سطوح  در  ریزیبرنامه  کارشناسان  و  علمیهیئت  اعضای  استان،  اجرایی

 ریزیبرنامه و زیستمحیط ای،منطقه  و شهری ریزیبرنامه  و جغرافیا شناسی،جامعه مدیریت، اقتصادی،

داشتند، کلیات این  ای که تمامی این افراد حضور سپس در جلسه .گردید استفاده غیره و توسعه و اجتماعی

ای با یک  نگاری به صورت کامل توضیح داده شد. در پایان جلسه پرسشنامهپژوهش و مفاهیم و مبانی آینده

با رویکرد آمایش مؤثر    1404به نظر شما چه عواملی در توسعه استان تا افق  "ها قرار گرفت  سوال در اختیار آن

، این نظرات با لیستی که از اسناد باالدستی تهیه شده بود،  نظرات این افرادتحلیل محتوی . پس از "هستند؟

 مشاهده 1استان استخراج شد که در جدول عامل مؤثر بر توسعه  137ترکیب گردید و یک لیست اولیه شامل 

 شود.می
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   لیست اولیه عوامل مؤثر بر توسعه استان 1 جدول

 متغیر ردیف متغیر ردیف

 اشتغال پایدار روستایی 2 استارت آپ ها 1

 ساختار جمعیت روستایی 4 دولت الکترونیک 3

 تغییر بافت روستایی 6 دسترسی به اطالعات 5

 برندینگ صنایع دستی 8 فضای مجازی 7

 انتقال مهارت 10 کریدور علم و فنآوری استان 9

11 

های تولید تکمیل زنجیره

دانش بنیان) تکنولوژی 

 محور(

 بازاریابی صنایع دستی 12

 رقابت پذیری کاالهای داخلی 14 دانش بنیانی 13

15 
نهادهای پشتیبان اقتصاد 

 دانش بنیان
 وری نیروی کار دربخش صنعتبهره 16

 GDPاز  R&Dسهم  18 اشتغال 17

 20 امنیت اقتصادی 19
تکنولوژی فرآوری محصوالت 

 معدنی

 معدنیخام فروشی  22 بازار سرمایه 21

 تکنولوژی تولید در بخش صنعت 24 وریبهره 23

 انتقال تکنولوژی 26 تاب آوری )اقتصاد مقاومتی( 25

 صنایع با تکنولوژی باال 28 های بین المللیتحریم 27

 صنایع آالینده و آب بر 30 تورم 29

 سبک زندگی خانواده 32 حکمرانی خوب 31

33 
سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 تحمل اجتماعی 34

 حقوق شهروندی 36 فساد مالی و اداری 35

 ساختار سنی جمعیت 38 فضای کسب و کار 37

 ساختار سیاسی 40 کارآفرینان 39

 سرمایه اجتماعی 42 نرخ ارز 41
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 متغیر ردیف متغیر ردیف

 سرمایه انسانی 44 نظام بانکی 43

 سرمایه فرهنگی 46 هزینه مبادله 45

 سیاست خارجی 48 ایهای فنی و حرفهآموزش 47

49 
التحصیالن اشتغال فارغ

 دانشگاهی
 سیستم قضایی 50

 شایسته ساالری 52 عدالت آموزشی 51

 شکاف طبقاتی 54 های همگانیکیفیت آموزش 53

55 
سیستم ارزیابی علمی 

 )کنکور(
 شکاف نسلی 56

57 
دانشگاه کارآفرین )نسل 

 سوم(
 عدالت جنسیتی 58

59 
استعداد پرورش خالقیت و 

 یابی در آموزش عمومی
 فرهنگ شهروندی 60

61 
های زندگی در مهارت

 آموزش عمومی
 کیفیت زندگی 62

 کیفیت قوانین 64 الگوی مصرف انرژی 63

 66 های تجدیدپذیرسهم انرژی 65
ترجیح منفعت شخصی بر منفعت 

 اجتماعی

 ارتباطات اجتماعی 68 قیمت نسبی انرژی 67

 70 تصفیه پسابفناوری  69
انگیزه اصالح و تغییر در میان افراد 

 جامعه

 مهاجرت برون استانی 72 های غیر مجازچاه 71

73 
-های غیر مجاز آببرداشت

 های سطحی
 مهاجرت درون استانی 74

 الگوی کشت 76 وری آببهره 75

 78 سالیخشک  77
وری نیروی کار در بخش بهره

 کشاورزی
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 متغیر ردیف متغیر ردیف

79 
کیفیت آب شرب و 

 کشاورزی
 تکنولوژی تولید در بخش کشاورزی 80

 سالمت محصوالت کشاورزی 82 مدیریت تامین آب 81

 آب مجازی 84 مدیریت تقاضای آب 83

 مراتع 86 مدیریت عرضه آب 85

 شبکه توزیع محصوالت کشاورزی 88 بازاریابی 87

 قیمت آب کشاورزی 90 صادرات غیر نفتی 89

91 

کاالهای سهم واردات 

ای از کل ای و سرمایهواسطه

 واردات

 صنایع تبدیلی 92

 بومگردی  94 تجارت الکترونیک 93

95 
های توزیع کاال و شبکه

 خدمت
 های گردشگریجاذبه 96

97 
های غیر واگیر بیماری

 )دیابت و چاقی و...(
 بازاریابی گردشگری 98

 های گردشگریزیر ساخت 100 سالمت روان 99

 102 گردشگری سالمت 101
تعامل بین بخشی با اولویت 

 گردشگری

103 
کارایی نظام پیشگیری و 

 درمان
 فرهنگ تعامل با توریست 104

 گردشگری خارجی 106 ورزش همگانی 105

 آلودگی هوا 108 ورزش قهرمانی 107

 پارک صنعتی اکولوژیک 110 سهم حمل و نقل ریلی 109

 تنوع زیستی 112 سهم حمل و نقل عمومی 111

 ظرفیت برد زیست محیطی 114 های حمل ونقلهزینه 113

 116 خودروهای هیبرید 115
زاینده رود و تاالب بین المللی 

 گاوخونی



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

 

 74 

 متغیر ردیف متغیر ردیف

117 
شبکه و زیرساخت حمل و 

 اینقل جاده
 اکوسیستم منطقه زاگرس 118

119 

های هوشمند سیستم

نظارتی و کنترلی حمل و 

 ITS-نقل

 محیط زیستکیفیت  120

 122 ظرفیت فرودگاه 121
ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

 مدیریت پسماند 124 هاب لجستیک 123

 126 استانداردهای شهرسازی 125
های اقتصادی و یابی فعالیتمکان

 زیربنایی

 128 باز آفرینی شهری 127
ارایه خدمات بهداشتی تشخیص 

 درمانی

129 
متناسب جمعیت توزیع 

 شهری
 توانمندسازی افراد جامعه 130

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 132 هزینه شهرنشینی 131

 134 کیفیت شهرنشینی 133
مندی از خدمات و کیفیت رضایت

 خدمات

 پوشش همگانی سالمت 136 مدیریت هوشمند شهری 135

   عشایر 137

 

 نگاریبخش دوم: آینده -4-4

 تحلیل -1-4-4

باشد. لذا در این راستا الزم است تا همانطور که در فصل خروجی این قسمت شناسایی عوامل کلیدی می

بایست یک ماتریس مربعی می  مک  میکاستفاده شود. برای استفاده از روش    مک  میکقبل گفته شد از روش  

دهی گردند. پس برای تکمیل روش وزناز عوامل مؤثر تشکیل شوند و سپس طبق چارچوب تعیین شده در این  

  این ماتریس نیاز است تا عوامل مؤثر شناسایی و استخراج شوند.
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 شناسایی عوامل مؤثر الف(

به عنوان  بودند، شده شناسایی قبل مرحله در که عاملی 137 بیشتر لیست اولیه، کنترل و ارزیابی جهت

  از  استفاده با و متمرکز صورت به  خبرگان خواسته شد تا سپس از  و  گرفت قرار  خبرگان تمام اختیار ورودی در

مشارکتی، تفسیر و مناظره به نقد هر یک از عوامل بپردازند و چنانچه معتقدند که عاملی باید در این   رویکرد

های پیشنهادی خبرگان  که این لیست به همراه تمام عامللیست اضافه گردد نظر خود را بیان نمایند. پس از آن

با توجه به موضوع بحث و دالیل خود و همچنین تفسیر و توضیح سایر افراد در  بایست ها میشد، آن تجمیع

کردند. گیری میخصوص ماندن یا حذف کردن هر یک از عوامل موجود در لیست به صورت جمعی تصمیم

وسط خبرگان  عامل مؤثر بر توسعه استان ت 67پس از چند جلسه بحث و گفتگو در پنل خبرگی لیستی شامل 

 شود.مالحظه می 2شناسایی شد. لیست نهایی عوامل مؤثر بر توسعه استان در جدول 

 
 استان توسعه بر مؤثر عوامل نهایی ستیل 2 جدول

 متغیر ردیف متغیر ردیف

 سهم سالمت در مخارج خانوار 2 دولت الکترونیک 1

 ورزش همگانی 4 محتوای الکترونیک )دیجیتال( 3

5 
زیرساخت فناوری ارتباطات و 

 اطالعات
 داری)مبانی،احکام و اخالق(دین 6

 سهم بخش خصوصی از اقتصاد 8 تجارت الکترونیک 7

 برندینگ صنایع دستی 10 زیرساخت حمل و نقل 9

 های گردشگریزیر ساخت 12 هاب لجستیک 11

 های گردشگریمدیریت منابع و جاذبه 14 دانش بنیانی 13

 تعامل بین بخشی با اولویت گردشگری 16 حکمرانی خوب 15

 های نسبیقیمت 18 فساد مالی و اداری 17

 های تولیدیایجاد زنجیره 20 فضای کسب و کار 19

21 
ثبات قوانین در حوزه اقتصاد و 

 بازرگانی
 اعمال استاندارد بر اساس قرارداد 33

 ریزینظام بودجه 24 بازار سرمایه 23

 نظام مالیاتی 26 وریبهره 25
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 متغیر ردیف متغیر ردیف

 های باز نشستگیصندوق 28 نظام بانکی 27

 بازاریابی 30 سرمایه انسانی 29

 صادرات غیر نفتی 32 بهره پولی 31

 34 قاعده پولی)ارز و تورم( 33
ای و سهم واردات کاالهای واسطه

 ای از کل وارداتسرمایه

 توزیع کاال و خدمتهای شبکه 36 کریدور علم و فنآوری استان 35

 شرکای راهبردی در تجارت 38 استارت آپ 37

 تکنولوژی متناسب 40 کارآفرینی 39

 GDPاز   R&Dسهم  42 منابع مالی خطرپذیر 41

 عدالت جنسیتی 44 استانداردهای شهرسازی 43

 مدیریت منابع و مصارف آب 46 المللیتحریم بین 45

 الگوی کشت 48 سیاست خارجی 47

 50 سیستم قضایی 49
آلودگی زیست محیطی)آب، هوا، خاک 

 و صوت(

 52 سبک زندگی 51
ها با مالحظات ساختار فضایی فعالیت

 آمایشی

 54 پایداری خانواده 53
کریدور منابع حیاتی استان)زاینده رود 

 المللی گاو خونی(و تاالب بین

 مدیریت پسماند 56 حقوق شهروندی 55

57 
اجتماعی)اعتماد و سرمایه 

 مشارکت(
58 

ای و کسب و های فنی و حرفهآموزش

 کار

 های همگانیکیفیت آموزش 60 ساختار سنی جمعیت 59

 های زندگی در آموزش عمومیمهارت 62 (2دیپلماسی فعال عمومی)سطح 61

63 
ارائه جامع خدمات بهداشتی 

 تشخیصی درمانی
 عدالت آموزشی 64

 66 سالمتپوشش همگانی  65
آموزش بر مبنای ایجاد مهارت و 

 توانایی

   سواد سالمت 67
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 مؤثر  عوامل ب(شناسنامه

اصفهان و همچنین نیاز به برداشت مشترک   استان  توسعه  در  درک درست از عوامل مؤثر  اهمیت  به  توجه  با

 3در جدول  ادامه در شوند.هر یک از این عوامل به اندازه کافی تشریح  تا است الزم ها توسط خبرگاناز آن

الزم به ذکر است که تمامی تعاریف با همکاری  .است مشاهده لیستی از تعاریف مربوط به عوامل موثر قابل 

 گری و پنل خبرگان و با استناد به مراجع علمی معتبر گردآوری شده است.تیم تسهل

 شناسنامه عوامل مؤثر  3 جدول

 متغیر عامل

 المللیبینتحریم  

شود که از سوی یک کشور علیه کشور دیگر، به تنهایی یا به به اعمالی گفته می

ها اهداف محروم ساختن آن کمک کشورهای دیگر و برای مجازات این کشورها، با

ها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم از انجام برخی مبادالت یا وادار ساختن آن 

های مختلفی المللی دارای گونهشود. تحریم بین)از دید مجریان تحریم( اجرا می

 : ، و از آن جمله( 2003، 1)چسترمن است

 هاسفارت  کاهش یا قطع روابط دیپلماتیک، مانند بستن: تحریم دیپلماتیک

، یا با افزارهاجنگ ، معموالً در موردتجارت کاهش یا قطع امکان: اقتصادی تحریم

، تحریم بازرگانی باید بین تحریم اقتصادی و.  خوراکی و پزشکی استثنا کردن موارد

 .گیرند، تفاوت گذاشتکه صرفًا برای اهداف اقتصادی و نه اهداف سیاسی صورت می

 دخالت نظامی: تحریم نظامی

عدم شرکت در مسابقات ورزشی به میزبانی یک کشور یا جلوگیری :  تحریم ورزشی

 از شرکت نمایندگان آن کشور در یک مسابقه ورزشی

مشارکت کشورها در محافظت  هایی به هدف افزایشتحریم: محیطیتحریم زیست 

 .زیستاز محیط 

 سیاست خارجی 

 ریزیطرح پیش از اعمال رشته یک یا استراتژی یک از خارجی عبارتست سیاست

 معین، اهدافی به دستیابی آن مقصود که حکومتی گیرندگانتصمیم توسط شده

 گفت  توانمی  خالصه  طوربه.  است  المللیبین  محیط  در  و  ملی  منافع  چهارچوب  در

 
1 Chesterman 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 متغیر عامل

 است ملی منافع و اهداف سلسله یک اجرای و تعیین شامل خارجی سیاست که

 خارجی سیاست. پذیردمی انجام هادولت سوی از المللیبین  یصحنه  در که

باشد  هادولت دیگر کنش قبال در آن واکنش یا و دولت یک عمل ابتکار تواندمی

 که را جهتی: که کرد تعریف طوراین توانمی دیگر تعریفی در و.(1358)مقتدر، 

 نگرش یشیوه  نیز و دهدمی نشان تحرک خود از آن در و گزیندمی بر دولت یک

گویند )خوشوقت، می خارجی سیاست المللی،بین یجامعه به نسبت را دولت

1375). 

 سیستم قضایی

 اعمال و تفسیر المللیبین جامعه یا کشور یک در را قوانین که است سیستمی

  بین  خشونت و اختالفات رفع برای جهان حقوقی هایسیستم اولین. کندمی

 .(1358، 1ایجاد شدند )لسافر شهروندان

 تواندمی  هاسیستم  از  برخی  در  اما  کند،می  اعمال  و  تفسیر  را  قانون  عمدتا  قضایی  قوه

 کند. ایجاد را قانون

 استارت آپ

کارهای جدید هستند که عموما حول محور تکنولوژی شکل  وها، کسباستارتاپ

آفرین( استارتاپ را )کار 2گیرند و دارای پتانسیل رشد باالیی هستند. اریک ریسمی

یک نماد انسانی برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام  

 کند.دارد تعریف میباالیی وجود

های موجود کنند و از پتانسیلها از فناوری اطالعات استفاده میاصوال استارتاپ 

ود بهره های مجازی برای بازاریابی و ارائه محصوالت و خدمات خدر شبکه 

کارها نوپا هستند و با حداقل امکانات سازمانی به لحاظ وگیرند. این کسبمی

کارهای وای که خیلی مواقع در مرز کسب شود به گونهاندازی میسخت افزاری راه 

گیرند ولی پتانسیل رشد زیاد و ایجاد تحول در بازار را با خود خانگی قرار می

 دارند.

 
1 Lesaffer 

2 Eric ries 
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 متغیر عامل

استارت آپ : ان یک واژه انگلیسی در دیکشنری وبسترتعریف استارت آپ به عنو

 .یک کسب و کار جدید است

کسب و کاری :  1تعریف استارت آپ توسط مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا

 .که عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد باالیی دارد

سازمانی که در جستجوی یک مدل کسب : استیو بلنک تعریف استارت آپ توسط

 .باشد شکل گرفته است مقیاس پذیر و کار که قابل تکرار و

استارت آپ یک نهاد انسانی است که برای : اریک ریس تعریف استارت آپ توسط

ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام باالیی وجود دارد به 

 .وجود آمده است

مالی منابع 

 خطرپذیر

 جدید هایشرکت برای گذارانسرمایه  که است مالی تامین منابع مالی خطرپذیر،

 فراهم  هستند  مدت  بلند  رشد  پتانسیل  دارای  احتماال  که  کوچک  کارهای  و  کسب  و

 هایبانک خیر، گذارانسرمایه از کلی طور به منابع مالی خطرپذیر. کنندمی

 صورت  به همیشه همچنین. شودتشکیل می مالی موسسات سایر و گذاریسرمایه

 شود. ارائه مدیریتی یا فنی تخصص صورت به تواندمی نیست و پولی

 بازدهی اما پتانسیل باشد، آمیزمخاطره گذارانسرمایه برای است ممکن اگرچه

 یا جدید هایشرکت برای. بخشدبه این امر جذابیت می میانگین، از باالتر

 گذاریسرمایه  ،(سال  دو  از  کمتر)  هستند  محدود  عملی  سابقه  دارای  که  هاییشرکت

 خصوص  به  شود،ضروری می  حتی  و  محبوب  منبع  یک  به  تبدیل  ایفزاینده  طور  به

 دسترسی بدهی ابزارهای سایر یا بانکی های وام سرمایه، بازارهای به هاآن  اگر

گذاری در ازای سرمایه  معموال  گذارانسرمایه  که  است  این  اصلی  نکته.  باشند  نداشته 

 های مدیریتیگیریتصمیم در بنابراین و کنندمی دریافت مقدار مشخصی سهام

 .هستنددخیل  شرکت

 و علم  كریدور

 فناوري

های توسعه اقتصاد دانش محور یکی از زیرساختبه عنوان علم و فناوری کریدور 

حرکت به سمت فناوری های نوین و کسب و با ایجاد انگیزش در صنایع برای 

 
1 USSBA 

https://motamem.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%86%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://bestanswer.info/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://motamem.org/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-eric-ries/
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 متغیر عامل

-گذاران، بنگاهنمایند محیطی جذاب برای سرمایهکارهای با ارزش افزوده، تالش می

ها و موسسات دانش محور و شهروندان پدید آورند. این های اقتصادی، شرکت

 موزش عالی،آها و موسسات از قبیل دانشگاه یهای مختلفکریدورها شامل مولفه

بنیان های دانشهای علم و فناوری، صنایع گوناگون و شرکتحقیقاتی، پارکمراکز ت

الدین، زین )شیخباشدفناوری می  هایدهی خوشهها شکلباشد و هدف اصلی آنمی

1393). 

ها، قوانین، به عبارت دیگر کریدور علم و فناوری به مجموعه افراد، سازمان، روش

های شود که بر فعالیتجغرافیایی گفته میرویدادها و باورها در یک منطقه 

گذارد. سازمان یافتن کریدور علم زایی( در آن منطقه اثر میکارآفرینی)و نه اشتغال

 و فناوری به حداقل یک دهه تالش و تعهد و حضور مفیدِ همه این اجزا نیاز دارد.

 كارآفرینی

 طی که است فرایند یک گویند: کارآفرینیمی کارآفرینی تعریف ایرلند در و برینگر

 اختیار  در  حاضر  حال  در  که  منابعی  به  توجهبی  بینند،می  که  را  هاییفرصت  افراد،  آن

  بهره  شد، خواهد خلق آینده که خدماتی و کاالها از بتوانند تا کنندمی تعقیب دارند،

 .ببرند

را  کارآفرینیی اصلی عصاره ایرلندی،-ریچارد کانتیلون اقتصاددان فرانسوی

کسی که کسب و  :کندکارآفرین را چنین تعریف می و داندمی ریسک کردن در

پذیرد. به این امید که از این دهد و ریسک این کار را میکاری را سامان می

 .ردآوریسک کردن، سودی به دست 

 کارآفرینی  است،  بوده  نیز  هاروارد  دانشگاه  انتشاراتِ  مدیر  زمانی  که  استینوسن  هوارد

 که هاییفرصت. هاستفرصت تعقیب کند: کارآفرینیمی تعریف زیر  صورت به را

 .داریم دسترس  در امروز که هستند منابعی از فراتر

داند که فعالیتی را با سرمایه اقتصادی پدر علم مدیریت، کارآفرین را کسی می  ،پیتر دراکر

کند دهد و در محیط اطراف خود تحول ایجاد میها را تغییر می کند، ارزش خودش شروع می 

 . بردو به سمت بهتر شدن می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1
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  ها بتوانبا توجه به تعاریف متعددی که برای کارآفرین وجود دارد شاید با ادغام آن

  هایایده با  کارآفرین فرد آن طی در  که است مفهومی یا  فرآیند  گفت که کارآفرینی

 هایشرکت  و  کسب  ایجاد  به  منابع،  بسیج  با  جدید  هایفرصت  شناسایی  و  خالق  نو،

  پذیرش  با  توام امر  این. ورزدمی مبادرت یابنده  رشد نوآور و جدید هایسازمان ،  نو

. شودمی جامعه به خدمات ارئه یا محصول معرفی به منجر اغلب ولی است خطرات

  به نیاز:  هاآن جمله از که باشدمی مؤثر شدن کارآفرین در مختلفی هایانگیزه

 همه از ترمهم و شهرت، داشتن به نیاز ثروت، و درآمد کسب به نیاز موفقیت،

 . برد نام توانمی را طلبی استقالل و بودن مفید احساس  به نیازمندی

  را  کشورها اکثر در  کارآفرینان ای قابل تامل این است که جنسیتهمچنین نکته

 روسیه، آلمان، کشورهای در  شود  ذکر است الزم لیکن دهندمی تشکیل مردان

 درحالی این. باشدمی مردان  از کمتر ناچیزی اختالف با زنان تعداد ونزوئال مالزی،

  مردان از  بیشتر کارآفرین  زنان تعداد گواتماال  و برزیل تونگا، کشورهای در که است

 .استبوده 

ثبات قوانین در 

حوزه اقتصاد و 

 بازرگانی

وجهی بوده که بر اساس سطح و شاخص از آن  امنیت اقتصادی شاخصی چند

شود. اما با توجه به بررسی انجام شده به نظر بهترین تعریف های متفاوتی میتعریف

منیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط باشد: ازیر میاز این شاخص به صورت 

و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان 

توانند به تولید، توزیع و طور بهینه می و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به

توان از لحاظ اقتصادی عبارت دیگر یک جامعه را زمانی میمصرف ثروت بپردازند. به

عنوان ها بهها و بنگاهرایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوا

ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطالعات مهم

اساس این  بر .(1387، همکارانرومند، بد)سازی رفتار خود بپردازیکسان به بهینه

یابی به توسعه ترین زیر بناهای اقتصادی یک کشور جهت دستتعریف یکی از مهم

 پایدار، وجود امنیت اقتصادی در یک جامعه است.

ها تواند عاملی برای ایجاد امنیت یا ناامنی باشد. به هر میزان دولتدولت می

تصویب اکثریت  حرکات و اهداف خود را در چارچوب قوانین)قوانین مورد تایید و 
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بینی جامعه( انجام دهند، بازیگران و کارگزاران اقتصادی توانایی بیشتری برای پیش

توانند اهداف و رفتار خود را در یک  وضعیت آتی خود و جامعه خواهند داشت و می

مسیر هدایت شده قرار دهند. اما در صورتی که دولت در وضع و تغییر قوانین از 

اطمینانی در اقتصاد شده  عیت نکند، منجر به افزایش نااصول و قواعد مشخصی تب

دهد. این امر و هزینه مبادله و قیمت تمام شده کاالها و خدمات را افزایش می

ای شده و در نهایت المللی و منطقهمنجر به کاهش قدرت رقابت در عرصه بین 

 گردد.منجر به کاهش میزان رفاه عمومی می

تواند در طی زمان ثابت باشد باید تغییر ن قوانین نمیهمچنین باید توجه داشت چو 

ای متناسب با مقتضیات زمانی و محیطی آن مبتنی بر قاعده باشد و بر اساس قاعده

 تغییر کند.

 وريبهره

-بهره  شاخص  عمومی  شکل  و  دهدمی  نشان  را  اثربخشی  و  کارآیی  ترکیب  وریبهره

 .شودمی تعریف( هاورودی به هاخروجی) نهاده به ستانده نسبت صورت به وری

 .است منابع از بهینه استفاده با مترادف و کارها درست انجام معنی به: کارایی

 .است  اهداف  جهت رسیدن به  درست، کارهای  انجام  معنای  به  اثربخشی:  اثربخشی

 بازار سرمایه

باشد. در یک تعریف ساده بازار می 1های بازار مالیبازار سرمایه از زیر مجموعه 

اوراق یا  اوراق قرضهخرید و فروش شود که در آن سرمایه به بازاری اطالق می

در آن انجام های بدون سررسید، ، با سررسید بیشتر از یک سال و داراییبهادار

های متفاوتی جهت محاسبه میزان تعمیق این بازار در اقتصاد، از شاخص .شودمی

گیری نقش این بازار در یک اقتصاد، ترین شاخص برای اندازهگردد. مهماستفاده می

تولید ناخالص داخلی است. با توجه به اینکه در این نسبت ارزش جاری بازار به 

گیرد ها بدون تعهد به پرداخت بازده ثابت انجام میبازار تامین مالی بلندمدت بنگاه

های تولیدی دارد. لذا هر چه سهم این این بازار از اهمیت بسیار زیادی برای بنگاه

تر و با دید بلندمدت ارزان  ها،بازار در تامین مالی افزایش یابد منابع مالی بنگاه

گردد. همچنین باید گفت بازار سرمایه بازاری است که منابع الزم برای تامین می

شود. با توجه به مطالعات آوری میتشکیل سرمایه )ثابت، ناخالص و داخلی( جمع

 
1 Financial market 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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بسیار زیادی که در زمینه اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشورها انجام شده است 

های عدالت فت که توسعه  این بازار عالوه بر ایجاد رشد بر شاخصتوان گمی

اجتماعی نیز بسیار موثر است. که این در صورتی است که بازار سرمایه حبابی 

های ذاتی های بازاری تعیین شده متناسب با ارزشنباشد )شرایطی که ارزش 

 مربوطه باشد(.

 نظام بانکی

تخصصی و مرکزی که دو دسته خدمات های تجاری، ای است از بانکمجموعه

 در هافعالیت از ایمجموعه شامل گری مالی،خدمات واسطه -1کند. ایجاد می

 نظام اجرا، و سازماندهی و ریزیبرنامه  سیاستگذاری، شامل بانکی، عملیات

ها و ... نامهسایر خدمات مثل انتقال وجوه، انتشار انواع تفاهم -2و  داریبانک

برای  مدتکوتاهنظام بانکی به طور متعارف بیشتر موظف به تامین مالی . باشدمی

های مبادالتی در تخصیص منابع موظف ها در چارچوب روشهاست و بنگاهبنگاه

 باشد.ها میبه پرداخت هزینه ثابت در بانک

 حال در اما. باشدمی هزینه پر اما است ساده چند هر بازار این از مالی تامین لذا

 نیستند  مساله  دارای  کشور  بانکی  سیستم  از  مالی  تامین  متقاضیان  کشور  در  حاضر

( سازماندهی و ریزیبرنامه و سیاستگذاری شامل) داریبانک نظام اصلی مشکل و

 ایران  اقتصاد  در  هابانک  انباشته  زیان  حجم  به  توجه  با  و  تعریف  این  اساس  بر.  است

 و  است بحرانی وضعیت به ورود حال در کشور در بانکی نظام که رسدمی نظر به

  بحران   دچار  را  اقتصاد  کل  وضعیت  تواندمی  آن  اصالح  جهت  واکنش  عدم  صورت  در

 .نماید مواجه چالش با را توسعه به یابیدست و نموده

 بهره پولی)نرخ(

نرخ بهره، نرخ پاداشی است که در قراردادهای قرض بین قرض دهنده و قرض 

شود و شکل نظام یافته آن نرخ بهره بانکی است گیرنده و در بازار پول تعیین می

باشد، لذا بیشتر های سرمایه گذاری مطرح میکه به عنوان یک هزینه برای فعالیت

 تواند محدود کند.های سرمایه گذاری را میبودن آن هزینه

 سرمایه انسانی

گـذاری ها در خـود سـرمایهانسانی ناظر بدین واقعیت است که انسان  مفهوم سرمایه

به عبارتی این مفهوم بر قدرت تولیدی یا مولدیت نیروی انسانی تاکید  کنندمی

هایی کـه این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش، کارآموزی یا فعالیت کند.می

گیرد. برد صورت میعمرش باال میبـازده آتـی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام ال
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های احراز شده، های ژنتیک، توانمندینسانی تلفیقی از ویژگیا در واقع سرمایه

سرمایه  .هـای کسـب شده توسط فرد در طول زندگی استها و تجربهمهارت

شود، توان و امکان او را برای تولید کاال و انسانی نیرویی است که در فرد فعال می

گردد افـزایش موجب استغنا و رفاه وی در زندگی فردی و اجتماعی می  خدمتی که

وجود تفاوت درکسب   ها، ناشی ازهای گسترده بین سطح ظرفیت تفاوت .دهـدمـی

 .1(2002)هندریک و لوتز، معروف استی انسانی هاسـت کـه بـه سرمایهتوانایی

سرمایه انسانی نقشی مهم در بهبود های دهد که فعالیتشواهد فزاینده نشان می

نماید. شواهد مربوط به بـازده مثبـت و قابـل توجـه بـر عملکـرد ایفاء می

های فردی تا نتایج و ای از مهارت گـذاری در سرمایه انسانی دامنهسـرمایه

گیر، وری چشم دادهای سـازمانی ماننـد افـزایش میزان ارائه خدمات، بهرهبرون

عملکـرد سـازمان در جامعـه، و بهبـود کیفیت خدمات آوری، سـود

 .(1388صنوبری، ت)تولیدا

 قاعده پولی

 )ارز و تورم(

قاعده پولی: چارچوبی که بر اساس آن حجم پول در اقتصاد در طی زمان تغییر 

ترین آن متعلق به فیلتون فیلد من است که بر اساس این قاعده کند که معروفمی

 سطح بهینه است که نرخ بهره پولی معادل صفر بشود.وقتی حجم پول در 

شود اما مقام قاعده ارزی: در نظام نرخ ارز شناور تعیین نرخ ارز به بازار واگذار می

کند. دخالت ارزی برای مقابله با نوسانات روزانه نرخ ارز از طریق بازار دخالت می

ت. چارچوب ها یا نظریه مقام ارزی متکی به چارچوبی در تعیین نرخ ارز تعادلی اس

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 

است در قانون برنامه   PPPبرای تعیین نرخ تعادلی ارز نظریه برابری قدرت خرید یا  

آن اشاره شده است. بر این اساس مبنای تعیین نرخ ارز  ششم به طور تلویحی به

 باشد.در میان مدت تفاوت نرخ تورم در داخل با کشورهای اصلی طرف تجارت می

 
1 Hendricks,Lutz,(2002) 
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 دانش بنیانی

 )اقتصاد(

 و دانش کاربرد و توزیع تولید، براساس که است اقتصادی بنیان دانش اقتصاد

 تولید  اقتصادی،  رشد  اصلی  عامل  دانش  دیگر  عبارتی  به.  است  گرفته  شکل  اطالعات

 نوعی به اقتصادی هایفعالیت تمامی و باشدمی صنایع تمامی در اشتغال و ثروت

 .(2016همکاران، هستند)محمدی و  متکی دانش به

بنیانی معادل افزایش سهم دانش در ارزش شده دانشبا توجه به مباحث طرح 

 سرمایه در تولید است.تولیدات نسبت به سهم نیروی کار و 

 حکمرانی خوب

و ساختارهای رسمی و  1شود، که بازیگرانحکمرانی زمانی » خوب« تلقی می

گیری و اجرای تصمیمات، در هشت مشخصه، به رسمی تأثیرگذار بر تصمیمغیر

 اجماع طور دموکراتیک، مدیریت شوند. این هشت مشخصه عبارتند از: مشارکتی؛

؛ پیرو  گیرهمه و منصفانه و کارا؛ اثربخش پاسخگو؛ شفاف؛ پذیر؛مسئولیت  محور؛

 .2(2007قانون)ایتن،  حکومت

فساد مالی و 

 اداري

های اقتصادی وجود فضای سالم در به طور قطع یکی از عوامل اثرگذار بر فعالیت

های جهانی به منظور نرو سازماسیستم بوروکراتیک حاکمیت است. از این 

گیری وضعیت اقتصاد کشورها از حیث سالمت اداری اقدام به تعریف و اندازه

شاخص    اند.در سطح کشورها نموده  "3شاخص احساس )ادارک( فساد"گیری  اندازه

شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را درمیان ادارک فساد، 

، با استفاده از 4یالمللسازمان شفافیت بین. دهدسایر کشورهای جهان نشان می

شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود درمیان مقامات دولتی 

های ساالنه المللی گزارشبینشفافیت سازمان  .کندبندی مین رتبه اسیاستمدار و

خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط 

، ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشورها خدمات عمومیدسترسی شهروندان به  

 .کندتهیه می بخش خصوصیو موقعیت 

 
1 Actors 

2 Eaton 

3 Corruptions Perception Index(CPI) 

4 Transparency International Organization 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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به عنوان »سوء استفاده از قدرت سپرده شده برای این سازمان فساد را به طور کلی  

 « تعریف می کند.1سود شخصی

 كار  و  كسب  فضاي

های رشد از منظر اقتصاد خرد دو دیدگاه بندی ساده در خصوص الگودر یک تقسیم

وجود دارد، اول نظریات و مکاتبی که رشد تولید را ملزم به افزایش سرمایه 

دانند. اما در دیدگاه ها را در رشد تولید موثر میبنگاهنمایند و فقط عوامل داخلی  می

های گیرند که به عوامل پیرامونی رونق فعالیتدوم نظریات و مکاتبی قرار می

اقتصادی بنگاه پرداخته و معتقدند که بسترهای موجود در اقتصاد عامل اصلی در 

ی سالیان اخیر رو و در چارچوب دیدگاه دوم به تولید، طرشد تولید است. از این

بانک جهانی به منظور ارزیابی فضای کسب و کار در کشورها، اقدام به تعریف و 

 نمود. 2محاسبه شاخص آسانی انجام کسب و کار

 مورد وکارفضای کسب  وضعیت بررسی برای جهانی بانک توسط که هاییشاخص

 گیریاندازه برای دارای اجزایی کدام هر و است مورد 11 گیرد،می قرار استفاده

 :3اند ازعبارت آنها اجزای و هاشاخص این. هستند

 اخذ مجوزهای ساختمانی-3      وکارکسب شروع-2         وکارکسب  سهولت-1

 اخذ اعتبار-6    ثبت دارایی/ اموال شرکت-5         استخدام نیروی کا-4

                پرداخت مالیات-8      (سهامداران جزء)گذاران حمایت از سرمایه -7

                 بودن قراردادها آوراجرا و الزام -10               مرزیتجارت برون-9

 وکارکسب اللانح-11

 استاندارد  اعمال

 قرارداد  اساس  بر

 خدمات و کاالها برخی برای طرفین بین قرارداد اساس بر استاندارد اعمال و وضع

 استانداردها، این است ذکر به الزم. است جامعه در تقاضا و عرضه ضرورت به

 شوند.نمی شامل را بهداشت و سالمت حوزه استانداردهای

 الکترونیکی  دولت
دولت الکترونیکی عبارت است از ارائه الکترونیکی خدمات دولت به شهروندان، 

دولت، با های غیردولتی، کارمندان و سایر اجزاء های خصوصی، سازمانبنگاه

 
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 

 وری، افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری.ارائه خدمت، افزایش کارایی و بهره

ارائه خدمات به صورت الکترونیک مستلزم داشتن ارتباط دو طرفه بین دولت و 

باشد. بر این اساس دولت الکترونیک، به ارتباط های مورد تعامل میسایر طرف

(، با سایر بخشهای دولت G2C(، با شهروندان )G2Bدولت با بخش خصوصی )

(G2G( با کارمندان ،)G2Eو با سازمان )( های غیردولتیG2N طبقه بندی )

 .گرددمی

 مراحل تکامل دولت الکترونیکی:

 اطالع رسانی الکترونیکی -1

 یتعامل الکترونیک -2

 تراکنش الکترونیکی -3

 دگرگونی و ایجاد پرتال واحد خدمات -4

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 

گردد، آنگاه دولت گیری، نظرسنجی و ارزیابی آنالین، اعمال همچون رای

یابد. به منظور توسعه دولت الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی ارتقاء می

 -2زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات   -1باید در حوزه های  الکترونیکی می

بخش خصوصی توسعه صورت پذیرد)سیائو،  -4استراتژی و  -3منابع انسانی 

2005). 

 محتواي

 الکترونیکی

 (دیجیتال)

محتوای الکترونیکی )دیجیتال( عبارت است از الکترونیکی شدن کلیه خدمات قابل 

های عمومی و غیردولتی ارائه توسط دولت، بخش خصوصی، کسب و کارها و سازمان

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

وری، کاهش زمان و هزینه ارائه خدمت، افزایش کارایی و بهره  و ارتباطات به منظور

 افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری.
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-تواند به عنوان مفهومی جامع و فراگیر به بخشمحتوای الکترونیکی)دیجیتال( می

هایی نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سالمت 

داری الکترونیک، بیمه الکترونیک و ... ک، بانکالکترونیک، گردشگری الکترونی

 .رددبندی گطبقه

های زیر توسعه باید در حوزهبه منظور توسعه محتوای الکترونیکی )دیجیتال( می

 صورت پذیرد:

های مخابراتی، زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات: توسعه در زیرساخت  -1

های تبادل اطالعات و زیرساخت های پستی نوین،شبکه و سخت افزار، زیرساخت

 .های تامین امنیت فضای تبادل اطالعاتزیرساخت

کارآمد و بروز، نیروی آموزش دیده و مهارتی فناوری    ITمنابع انسانی: مدیریت  -2

 .اطالعات، آموزش همگانی در حوزه فاوا

استراتژی: داشتن استراتژی، چشم انداز و خط مشی توسعه محتوای  -3

الکترونیک)دیجیتال( در حوزه مدیریت فاوا، دارا بودن استراتژی معماری سازمانی 

 .و مدیریت ریسک

های کابردی بخش خصوصی کارآمد و بروز: به منظور توسعه سیستم -4

(applicationخدمات فاوا ). 

  تجارت

 الکترونیکی

مرتبط با کسب تجارت الکترونیکی عبارت است از الکترونیکی شدن کلیه خدمات 

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 

فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور کاهش زمان و هزینه ارائه خدمت، افزایش 

 یش شفافیت و کاهش فساد.وری، افزاکارایی و بهره

 های تجارت الکترونیکی عبارتند از:انواع مدل

B2B (Business to Business)  بنگاه : تجارت  –: تجارت الکترونیک بنگاه

 الکترونیک بین دو بنگاه خصوصی.
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B2C (Business to Consumer)    مشتری: مدل   –: تجارت الکترونیک بنگاه

 کننده نهایی.خرده فروشی به مصرف

C2C (Consumer to Consumer)  مشتری:  –: تجارت الکترونیک مشتری

کننده هستند کاالهای خود را جهت فروش مدلی که در آن افرادی که مصرف

 .کنند. مانند سایت دیوارآگهی می

C2B (Consumer to Business)    گاه: مدلی بن  –: تجارت الکترونیک مشتری

 کند.که در آن مصرف کننده کاالی خود را به بنگاه عرضه می

G2G (Government to Government)  دولت   –: تجارت الکترونیک دولت

 های کشورهای مختلف.: مدلی بین دولت

P2P (Peer to Peer)  تجارت نقطه به نقطه: مدلی برای تسویه حساب شرکت :-

 نندگان در حراج با فروشنده.ک

B2A (Business to Administration) ها : تجارت الکترونیک بین شرکت

 های دولتی.ها با سازمانو بنگاه

C2A (Consumer to Administration)  تجارت الکترونیک بین مشتری :

 .با دولت

زیرساخت ارتباطات  -1های  باید در حوزهبه منظور توسعه دولت الکترونیکی می

بخش خصوصی توسعه   -4استراتژی و  -3منابع انسانی  -2و فناوری اطالعات  

 .صورت پذیرد

  زیرساخت

 و  ارتباطات

 اطالعات  فناوري

زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات تمامی ابزارهایی است که بستری امن برای 

ها و تبادل و دسترسی به اطالعات بین سازی دادهنقل و انتقال، پردازش و ذخیره

عناصر مختلف فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات را فراهم ها و موجودیت

آورند. بدیهی است ابزار تامین امنیت فضای تبادل اطالعات به عنوان جزئی از می

 گردد.زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات محسوب می

 باشد:های زیر میزیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات شامل دسته
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های های موبایلی، فیبر نوری، شبکهها، شبکهای مخابراتی: ماهوارههزیرساخت -1

 .سوئیچینگ و روتینگسیم، خطوط تلفن سیمی، مراکز بی

و  LANهای محلی ، شبکه WANهای جهانی شبکه افزار:شبکه و سخت -2

سازی و ها، انواع ابزار ذخیرهها، سرورها و کامپیوترها و ملزومات آنملزوات آن

 .هاپشتیبان گیری از داده

های پستی نوین: شبکه دولت، پست الکترونیک، پست پیشتاز و قابل زیرساخت  -3

 . رهگیری الکترونیک

 های تبادل اطالعات:زیرساخت -4

 بین (: به منظور انجام استعالماتNIX( و )IXمراکز تبادل اطالعات ) ✓

 ترافیکی افزونگی از جلوگیری و همچنین امن بستر یک در دستگاهی

 .غیرضرور موازی هایشبکه در

 های تامین امنیت فضای تبادل اطالعات:زیرساخت -5

 زیرساخت در استفاده منظور ( : بهCAمراکز صدور گواهی دیجیتال ) ✓

اطالعات که نهایتًا  منجر به امضاء الکترونیک  رمزنگاری و عمومی کلید

 گردد.می

 و تحلیل و بندی، تجزیهطبقه : به منظور شناسایی،SOCمراکز  ✓

 در و اطالعات فناوری زیرساخت امنیتی در رخدادهای مستندسازی

 امنیتی رخدادهای ریسک تحلیل و مدیریت نتیجه

 افزاری افزاری و نرمها: انواع فایروال سختفایروال ✓

های منابع باید در حوزهبه منظور توسعه زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات می

 .صورت پذیردانسانی، استراتژی و بخش خصوصی  توسعه 

 هاب لجستیک
های ضروری ای از فعالیتلجستیک دامنه(: 2010،یف بانک جهانی)تعرلجستیک

 السازی بارهای تجاری، ترخیص کاونقل، انبارداری، یکپارچه  تجاری همچون حمل



 پژوهش جیفصل چهارم: نتا 

 

 
91 

 متغیر عامل

شود  درون کشوری را شامل میهای توزیع و پرداخت از گمرکات مرزی تا سیستم

 .دپذیرکه توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی صورت می

تر های یک منطقه یا یک شبکه وسیعکلمه هاب به محل تمرکز و تجمع فعالیت

هاب تجاری به کشوری  است. دو سطح کلی برای هاب مطرح است: در سطح کالن،  

ها، توان تبدیل به یک هاب  ویژگیای از شود که با دارا بودن مجموعهاطالق می

المللی را داشته باشد، در سطح خرد، مراکز  ای یا بینتجاری در سطح منطقه

شود که توان ایفای نقش  ها و نقاطی در داخل کشور اطالق میلجستیکی به مکان

 هاب را داشته باشد.

 

 حمل  ساخت  زیر

 نقل  و

 بخش فیزیکی

های راه ،های هواییراه ،خطوط راه آهن ،هاجاده های حمل و نقل )شبکه

 (خطوط لوله حمل مواد ،آبی

ایستگاه   ،آهن های راه ایستگاه ،هافرودگاهبنادر، گمرکات، های جابجایی )زیرساخت

 (های کاالهاپایانه ، اتوبوس 

 بخش غیر فیزیکی

های فناوری اطالعات در حوزه  ها و سیستمهای تکنولوژیکی )زیر ساختزیر ساخت

 ستیکی(لج

های های قانونی )قوانین و مقررات و استانداردهای مرتبط با زیر ساختزیر ساخت

 فیزیکی و غیر فیزیکی لجستیک(

های انبارداری، ذخیره های حمل و نقل، شرکتها و نهادهای لجستیکی) شرکتبنگاه

 .لجستیک(های خدمات مشاوره در زمینه سازی و شرکت

 هاي نسبیقیمت

های نسبی ، قیمت یک کاال یا خدمات خاص در مقایسه با سایر قیمت منظور از 

جا منظور از کاال یا خدمات خاص، قیمت آب ) باشد. در اینکاالها و خدمات می

های انرژی مانند بنزین ویژه در بخش کشاورزی( و قیمت انرژی )به ویژه حاملبه
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درصد افزایش  10ئیل و گازوئیل( است. به عنوان مثال اگر قیمت بنزین و گازو

یافته باشد ) طی یک دوره یک یا چند ساله( در صورتی که رشد قیمت سایر کاالها 

گویند قیمت نسبی درصد افزایش یافته باشد می 20و خدمات به طور متوسط 

های انرژی در جامعه کاهش یافته و برعکس. بنابراین قیمت یک سوخت یا حامل

تر شود، هر چند قیمت تر یا گرانسایر کاالها ارزان تواند نسبت به یا چند کاال می

 آن قلم یا اقالم بصورت مطلق کاهش یا افزایش نیافته باشد.

باشد که شرط الزم برای  کلید پیشرفت یک جامعه در استفاده بهینه از منابعش می

 های نسبی صحیح است. این امر داشتن قیمت

 هايزنجیره  ایجاد

 تولیدي

سازی موثر از مرحله تولید ها برای یکپارچهای از فعالیتهای تولید، مجموعهزنجیره 

ها برخالف ساختار تا بازاررسانی محصوالت را گویند. در زنجیره تولید تمامی حلقه

ای به یکدیگر متصل هستند و موجب افزایش ارزش افزوده، کاهش هزینه جزیره 

ود. ) مانند زنجیره تولید مرغ گوشتی که ششده و رشد کیفیت محصوالت میتمام

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(

سازی های تولید، نیازسنجی صحیح بازار، استانداردسازی و برنداز فواید زنجیره 

 باشد.است. ضمنا برای صادرات پایدار نیز نیاز به زنجیره تولید می

 صنایع  برندینگ

 دستی 

یک نام، اصطالح، "چنین تعریف کرده است: انجمن بازاریابی آمریکا، برند را این

هاست که برای شناسایی کاالها یا خدمات عالمت، نشان یا طرح یا ترکیبی از این 

یا خدمات از رقبا ایجاد   هافروشندگان و متمایز کردن این کاال فروشنده یا گروهی از  

رندینگ دانشی است که با برتری دادن به یک برند باعث افزایش اعتبار ب.  "شودمی

و شهرت آن در بازار شده و مستقیما منجر به بهبود احساس مخاطبان نسبت به آن  

د، حفظ و ارتقاء جایگاه شود. از این رو، برندینگ فرآیند ایجاو افزایش فروش می

توان گفت کلید توسعه به نوعی می .واقعی ، ذهنی و عاطفی یک برند در بازار است
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ای ای و به خصوص اجرای برنامه صنایع دستی حرکت به سمت بازاریابی حرفه

 .های مستعد در این صنعت استبرندینگ توسط سازمان

 :ها در اجرای برنامه برندینگترین گام مهم

های مدیریت عمومی، استراتژیک و های الزم در حوزهمهارتکسب  •

 بازاریابی

های انداز، ارزش های استراتژیک برند )ماموریت، چشمتبیین شفاف مولفه  •

 (…محوری، شخصیت و

 نهادینه کردن درک درست از برند در سازمان •

بندی، بودجه، طراحی یک برند برندینگ )اهداف، برنامه اجرایی، زمان  •

 (…ها ومسئولیت

 اجرای برنامه •

 بازخورد و بازبینی •

 هايساخت  زیر

 گردشگري

باشد که های صنعت گردشگری میهای گردشگری شامل کلیه بخشزیر ساخت

آورد و مشتمل ها و ... را برای گردشگر فراهم میامکان استفاده از رویدادها ,جاذبه

 باشد:بر موارد زیر می

زیست: جغرافیای منطقه, تغییرات سطح زمین, منابع طبیعی و محیط  -1

 های آبی و ... .نوع زمین,گیاهان و جانوران,اشکال آبی, سواحل, زیبایی

های های هر منطقه، کلیه ساختمحیط انسان ساخت: زیر ساخت -2

ها های تامین آب و فاضالب, جادهای زیر زمینی و سطحی, سیستمتوسعه 

ها، ها و متلآهن ,هتلخطوط راه ها,های ارتباطی, فرودگاهو شبکه

 ها و ... .رستوران 

گر آن چیزی است که اغلب افراد به صورت های عملیاتی: نمایانبخش -3

 شناسند، مانند حمل و نقل.کلی با عنوان گردشگری می

 روح مهمان نوازی و منابع فرهنگی -4
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 و  منابع  مدیریت

 هايجاذبه

 گردشگري

 خاص مقصد یک به مردم مسافرت دالیل رینتمهم از یکی گردشگری هایجاذبه

 خاص هایویژگی به توجه با 1جذب یا کشش عامل عنوان هـب اـهآن .ندـباشیـم

 به دور سرزمینهای و نقاط از را گردشگران دـمیتوانن دـدارن که جذابیتهایی و

 صِرف حضور اما. ( 1378 ی،ـاعراب و اییانـد)پارسـکنن ذبـج ودـخ متـس

 هـبلک دـش دـنخواه دـمقص کـی ذابیتـج ثـباع  ودـخ ودیـخ به جاذبهها

که  است هابین آن  پیوندی هم یک ایجاد و هاجاذبه این دهیسازمان و دیریتـم

ها و منابع گردشگری و کیفیت ارائه خدمات کارامد وری جاذبهبهره باعث افزایش

 ایکهبه گونه  مدیریت  و اعمال  گذاریسرمایه  ورتـص  شود. منابع گردشگری درمی

پاسخ گویند، تبدیل به جاذبه گردشگری  گرانـگردش ایـتقاض از بخشی به

 شوند.می

 دهـبرعه دـمقاص گریـگردش در توسعه اـههـجاذب هـک اییـکارکرده به توجه با

  برخوردار  توجهی قابل اهمیت از هاآن  توسعه و مدیریت برنامهریزی، وهـنح دـدارن

)طبیعی, فرهنگی و  منابع مستمر از برداریجهت بهره ریزیبرنامه عدم است.

منجر  حتی و پتانسیلها این رفتن دست از باعث تسهیالت و اقتصادی(، امکانات

 شد. خواهد جامعه و صنعت این به ناپذیریجبران صدمات به

هاي  صندوق

 بازنشستگی

 دولتی 

صندوقی گویند که توسط کارفرما)دولت( برای حفظ و صندوق بازنشستگی به 

گذاری شده در این مدیریت سرمایه کارمندان دولت تاسیس شده و وجوه سرمایه

ها معموال آوری شده است. این صندوق صندوق توسط دولت و کارمندان جمع

شود. انواع ها مدیریت میتوسط موسسات مالی ثانویه در خارج از خود دستگاه

 های بازنشستگی:صندوق 

 صندوق بازنشستگی کشوری -1

 صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی -2

 صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح -3

ها، شرکت ملی نفت های بازنشستگی خاص تعدادی از وزارتخانهصندوق  -4

 ایران، شرکت فوالد ایران و ...

 
1 Factor  pull 



 پژوهش جیفصل چهارم: نتا 

 

 
95 

 متغیر عامل

 سایر -5

 د از: های بازنشستگی دولتی در داخل کشور عبارت انبرخی از متغیرهای صندوق

 های بازنشستگیحجم بدهی دولت به صندوق -1

 های بازنشستگی دولتیضریب نفوذ صندوق  -2

 2و تعداد 1نسبت وابستگی پولی -3

 3نسبت جایگزینی -4

  4نسبت مصارف به منابع -5

 نظام مالیاتی

پرداختی است الزامی  5مالیات براساس ادبیات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

و بالعوض به دولت که ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره  تعلق گیرد. 

گیرد)در ایران های تامین اجتماعی را هم در بر میچنین بیانی از مالیات پرداخت

 شود(.شامل نمی

 های قابل حصول عبارتند از:انواع مالیات

 مالیات بر ارزش افزوده -1

 مالیات بر مشاغل -2

 مالیات بر حقوق -3

 هامالیات بر شرکت -4

 مالیات بر زمین و امالک -5

 های مالیاتیسایر پایه -6

باشد. نظام مالیاتی فرایندی است که خروجی آن مالیات ماخوذه از کلیه مودیان می

 در نظام مالیاتی متغیرهایی مانند:

 ضریب نفوذ مالیات -1

 فرار مالیاتی -2

 کشورسهم مالیات از تولیدات ناخالص داخلی  -3

 های مالیاتینرخ -4

 
های کسور بازنشستگینسبت منابع پرداختی صندوق به دریافت  1  
2 های سهم بازنشستگیهای صندوق به تعداد پرداختنسبت تعداد پرداخت   
کسر بازنشستگی در سال آخر) میانگین حقوق دو سال پایانی(نسبت اولین دریافتی) مستمری پرداختی( به آخرین حقوق مشمول   3  
خارج قسمت مصارف پرداختی صندوق به منابع دریافتی صندوق   4  
5 OECD 
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 سایر -5

های سادگی، خنثایی و پایداری را باید دارا باشد. نظام مالیاتی ویژگیمطرح می

 .باشد

ریزي نظام بودجه

 دولت 

باشد و برای اولین بار به عنوان بودجه در  به معنی کیف پول می 1کلمه بودجه 

خرج دولت انگستان پارلمان انگلستان و به کیف چرمی که محتوی صورت دخل و  

گردید. سیر تطور مفهوم بودجه  توسط وزیر دارایی به مجلس ارائه شد، اطالق می

به صورت زیر فرایندی رو به رشد را طی نموده است، ابتدا بودجه به معنی صورت 

ها بوده است، سپس بودجه بعنوان سندی تلقی گردید که با دخل و خرج دولت

ها مطرح گردید و در محاسبه منابع و خارج دولترویکرد مدیریت مالی منابع و م

شد. در ادامه و در نهایت بودجه به های پولی و مالی هر دو دیده میمخارج ارزش

عنوان سندی که متکفل رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها 

 باشد مطرح گردید.می

بودجه، خروجی آن  گردد کهریزی به فرایندی سیستماتیک اطالق مینظام بودجه

گردد، یکی بودجه عمومی و دیگر باشد. بودجه کشور از دو قسمت تشکیل میمی

ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. بودجه های دولتی، بانکبودجه شرکت

گردد و منابع آن شامل عمومی عمدتا در حوزه کاالهای عمومی در کشور هزینه می

دولتی، های باشد. بودجه شرکتمالیات و سایر مینفت، گاز و سایر مشتقات آن، 

 .باشددرآمد می-ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به صورت هزینهبانک

 ریزی دولتی عبارت اند از:تعدادی از متغیرهای قابل بررسی در بودجه

 کشور تولید ناخالص داخلیی عمومی از نسبت بودجه -1

 ی کشور های دولتی از بودجهشرکتی ی عمومی و بودجهنسبت بودجه -2

 ی عمومی از بودجهسهم منابع درآمدی بودجه -3

 ی عمومی کشور از کل بودجهنسبت کسر بودجه -4

 سایر -5

 
1 budget 
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 فنی  هايآموزش

 و  ايحرفه  و

 كار  و  كسب

 وضعیت   بهبود  برای  کار  دنیای  با  آموزش  کردن  مرتبط  یعنی  ایحرفه  و  فنی  آموزش

 بیشتر  هرچه  ساختن  مرتبط  میان  این  در  که  بیکاری  میزان  کاهش  و  جوانان  اشتغال

 مباحث بین ارتباط وجود عدم که چرا است ضروری اقتصادی نیازهای با آموزش

 از است. شده عمده مشکل و بروز باعث کار بازار و اقتصادی نیازهای و آموزشی

 تربیت جامعه، هر اجتماعی و اقتصادی توسعه و رشد عمده عوامل از یکی که آنجا

 موسسات  از یکی نیز ایحرفه و فنی آموزش سازمان و باشدمی کارآمد نیروی

-حرفه  و  فنی  هایآموزش  نظام  چنانچه  است،  متخصص  انسانی  نیروی  کننده  تربیت

 کار بازار در مشخصی و روشن جایگاه که باشد داشته  ایدیده دوره هنرجویان ای،

 دولتی  و  شخصی  هایگذاریسرمایه  از  ایعمده  بخش  باشند،  نداشته  اشتغال  نظام  و

 .گرددمی تبدیل سرمایه اتالف به نوعی به و شودنمی منجر مطلوب بازدهی به

-آموزش  كیفیت

 همگانی  هاي

 هایرسانه  آموزشی،  نهادهای  که  شودمی  گفته  اقداماتی  مجموعه  به  همگانی  آموزش

-زمینه  در  افراد  مهارت  و  نگرش  دانش،  سطح  ارتقای  برای  فرهنگی  مراکز  و  گروهی

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

 وظایف  و  حقوق    با  که  کند  کمک  جامعه  افراد  به  تواندمی  که  کشور  در  همگانی  های

 حقوق  مانند هاییآموزش موضوع اهمیت به توجه با که. بشوند آشنا بیشتر خود

 .گیرد قرار توجه مورد  جدی  طور به باید...  و سالمت شهروندی،

  هايمهارت

  آموزش  در  زندگی

 عمومی

 فردی میان و اجتماعی -روانی هایمهارت از وسیعی گروه به زندگی هایمهارت

 اتخاذ  آگاهی  با  را  خود  هایتصمیم  تا  کند  کمک  افراد  به  تواند  می  که  شودمی  گفته

 شخصی مدیریت و ایمقابله هایمهارت کنند، برقرار ارتباط موثر طور به کنند،

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

 اهداف بر عالوه پرورش، و آموزش چون هاییسازمان رودمی انتظار موضوع این

 هایشناخت ارتقای و افزایی دانش چون هاییمهارت بر خود آموزشی و تربیتی

 .دارند مبذول خاص توجه نیز زندگی هایمهارت به آموزشی، و علمی

 آموزشی  عدالت

 قبول قابل سطحی در را پایه آموزشی تسهیالت و امکانات باید دولت تعریف طبق

-توانایی  جنسیت،  قومی،  هایزمینه  پس  اجتماعی،  طبقه  از  فارغ  کودکان،  همه  برای

 اهمیت  تعریف این در آنچه. کند فراهم....  و درآمد سطح مذهب، شناختی، های



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

 

 98 

 متغیر عامل

 اولیه  و  پایه  سطحی  است  موظف  دولت.  است  "طلبانه  مساوات  "  عنصری  وجود  دارد

 ممکن  که  عاملی  هر  از  فارغ  جامعه،  کودکان  همه  دسترس  در  را  آموزشی  خدمات  از

 باشد چنان باید پایه حد و سطح این. دهد قرار کند، ایجاد تفاوت آنان میان است

 چنین  وجود. کند تضمین آینده در را کودکان جمعی و فردی زندگی غتای که

 .است "اجتماعی عدالت " نوعی کننده تضمین آموزش همگانی و پایه سطح

 مبناي  بر  آموزش

 و  مهارت ایجاد

 توانایی(

 دانشگاهی التحصیالنفارغ که است شده باعث ما کشور در تئوری صرفاً آموزش

 در یادگیری فقط نگاه و باشند خود رشته خصوص توانایی در و مهارت عدم دارای

 با توانایی و مهارت با همگام تئوری آموزش  لذا. باشد مطالب کردن حفظ حد

 و  تئوری آموزش همگامی بر تواندمی عالی آموزش و پرورش و آموزش مشارکت

 .بیافزاید رشته همان در توانایی و مهارت

توزیع كاال شبکه  

 و خدمات

شبکه توزیع یکی از اجزای آمیخته با بازاریابی است که محصول)کاال و خدمات( را 

دهد. در زمان و مکان مورد نظر مشتری و بنحو مطلوب در دسترس وی قرار می

 افزاید.توزیع مناسب به ارزش محصول می

 بازاریابی
فرآیندهایی که برای خلق، ارتباط، تحویل و مبادالت ها، مجموعه نهادها و  به فعالیت

پیشنهادهایی که برای مشتریان، کارفرمایان، شرکا و در مقیاس بزرگتر جامعه 

 .1گویندباشد، میارزشمند می

 بخشی  بین  تعامل

  اولویت  با

 گردشگري

با توجه به تاکید اسناد فرادست بر گردشگری به عنوان عاملی در جهت توسعه 

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

باشد. منظور ها ضروری مینگاهی گسترده در حوزه گردشگری در بین دستگاه

وجود باور عمومی بین مسئولین و مردم به اولویت داشتن گردشگری به عنوان 

 پیشران توسعه در استان است. 

 و  منابع  مدیریت

 آب  مصارف

 سازمانی، پیوسته هم به و منسجم هایفعالیت کلیه شامل آب منابع مدیریت

 برداریبهره توسعه، ریزی،برنامه برای الزم عملی و نظارتی فنی، قانونی، مدیریتی،

 ضمن که. باشدمی( زیرزمینی و سطحی) آب منابع به مربوط امور اداره و پایدار

 
1 American Marketing Association (AMA) 
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  زیستی  شرایط و آب کیفیت آب، چرخه پایه بر هابرداریبهره استمرار از اطمینان

 . شود حفظ نیز آن

 سازمانی، پیوسته هم به و منسجم هایفعالیت کلیه شامل آب مصارف مدیریت

 برداریبهره توسعه، ریزی،برنامه برای الزم عملی و نظارتی فنی، قانونی، مدیریتی،

 آبی منابع حفظ هدف با( زیرزمینی و سطحی) آب مصارف به مربوط امور اداره و

 به آب عادالنه( مکانی و زمانی) توزیع منظور به و آن زیستی شرایط و کشور

 است.( کشاورزی و صنعت شرب،) کنندگان مصرف یا مشترکین

 كشت  الگوي

 اهیمت   از  منابع  این  تخصیص  آب،  نظیر  تولیدی  اساسی  منابع  محدودیت  به  توجه   با

 و سطحی و زیرزمینی آب رفت هدر از جلوگیری منظور به. است برخوردار باالیی

 الگوی  اساس بر که هاییسیاست اعمال زارعین، اقتصادی رونق افزایش همچنین

 .یابدمی ضرورت اند،شده ریزیپایه آب منابع حفظ و کشت

 محیط  آلودگی

 زیست 

 هایآلودگی کنترل و کاهش جلوگیری، به توجه که اینست پیشران این از منظور

-تکنیک  و  نوین  هایفنآوری  بکارگیری  با  خصوصا(  هوا  و  خاک  آب،)  محیطی  زیست

 کیفیت ارتقاء ضمن مقرارات و ضوابط دقیق اجرای و تنظیم و بنیان دانش های

 نیز اقتصادی شکوفایی و رشد تواندمی انسانی، منابع توسعه هایشاخص و زندگی

 فنی  هایظرفیت  و  اصفهان  استان  موقعیت  و  شرایط  به  توجه  با.  باشد  داشته  بدنبال

 بازدهی تواندمی بخش این در گذاریسرمایه هرگونه استان، علمی و انسانی و

 باشد. داشته باالیی بسیاری

 پسماند  مدیریت

 موقعیتش و شرایط به توجه با اصفهان استان در که اینست پیشران این از منظور

-سرمایه و اقدام هر صنعتی هایفعالیت تنوع و تعدا دیگر طرف از و طرف یک از

 از مجدد استفاده و بازیابی زمینه در خصوصا پسماندها، مدیریت زمینه در گذاری

 و توجیه صنعتی خطرناک و ویژه پسماندهای مدیریت همچنین و پسماندها انواع

( اشتغال  و  زایی  درآمد)  بسیار  اقتصادی  منافع  ضمن  که  دارد  اقتصادی  باالی  بازدهی

 تجدید منابع خصوصا) پایه منابع کاهش و زیست محیط کیفیت بهبود به میتواند

 کند. کمک(  ناپذیر
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 ساختارفضایی

 با  هافعالیت

 آمایشی  مالحظات

 و صنعتی کشاورزی،)  عمران و توسعه هایطرح کلیه که دارد تاکید پیشران این

 با بایستی شودمی ریزیبرنامه و گذاری هدف استان در که...(  و شهری معدنی،

 اگر طرفی از باشد داشته انظباق سرزمین آمایش سند یعنی استان باالدستی سند

( شهری یا و استانی) بزرگ هایپروژه از برخی خصوص در استان آمایش سند با

 میزان  منظور به پروژه آن برای خاص مطالعات انجام کرد، گیریتصمیم نتوان

 اجرایی هایدستگاه کلیه راستا این دارد. در ضرورت آمایشی اهداف با آن انطباق 

 در به موطف مربوطه اقدامات و هافعالیت محل انتخاب در محلی و استانی ملی،

 شده  انجام  مرتبط مطالعات و  استانی  و  ملی  آمایش  مالحظات  و  ضوابط  گرفتن  نظر

 گرفته  نظر  مد  جد  به  بایستی  موارد  این  تخصصی  هایگروه  کار  در)  هستند  مصوب  و

 مطالعات تمامی هستند موظف استان اجرای هایدستگاه کلیه همجنین (.شود

 نمایند. دهیسازمان آمایشی رویکرد با را خود آینده ایمنطقه و فرابخشی بخشی،

 منابع  كریدور

  حیاتی

 رود  زاینده)استان

 بین  تاالب  و

 (خونی  گاو  المللی

 اراضی و  گاوخونی تاالب رود، زاینده خانه رود شامل استان حیاتی منابع کریدور

 دهه چند طی که( گاوخونی تاالب) پایاب تا آب سر از رود، زاینده رودخانه اطراف

 تبدیل جمعیت، ها،فعالیت بارگذاری بیشترین و تصرف و دخل بیشترین گذشته

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

 شکل کریدور این در استان آب عمده منابع و کشاورزی  اراضی خیزترینحاصل و

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

 از بخشی اطمینان ضمن تواندمی استان توسعه هایبرنامه در پهنه این حیاتی

 جمعیت   اعظم  قسمت  که  پهنه  این  زیست  محیط  کیفیت  ارتقاء  بر  هافعالیت  استمرار

 .باشد گذار اثر است، داده جا خود در را استان

 نفتی  غیر  صادرات

 گردند:نمی منظور غیرنفتی صادرات در زیر موارد صادرات

 خام نفت -الف

 طبیعی گاز -ب

 کوره نفت -ج

 سفید نفت -د

 گاز نفت -هـ
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 گازی میعانات -و

 واردات  سهم

 ايواسطه كاالهاي

 كل  از  ايسرمایه  و

 واردات

 طور به استفاده صورت در و بوده تولید عامل که ای: کاالهاییسرمایه کاالهای

 تولید در سال یک از بیش دوره طی مداوم یا مکرر صورت به توانندمی معمول،

 .گیرند قرار استفاده مورد خدمات و کاالها

 استفاده  برای  کنندهتولید  واحدهای  توسط  که  خدماتی  و  ای: کاالهاواسطه  کاالهای

 .شوندمی مصرف یا گرفته کار به خدمات و کاالها سایر تولید فرآیند در

 جامع  ارائه

  بهداشتی  خدمات

 درمانی  تشخیصی

 که درمان و تشخیص  بهداشت هایزمینه در سالمت خدمات ارایه هایسیستم

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

 (بهداشت جهانی سازمان منبع. )هستند مهم بسیار بهداشت جهانی پوشش سوی

 همگانی  پوشش

 سالمت

 از توانندمی جوامع و افراد همه که است معنی این به 1سالمت همگانی پوشش

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

 که شود حاصل اطمینان که حالی در کنند، استفاده موثر و کافی کیفیت با دارند،

 .دهدنمی قرار مالی مشکالت معرض در را کاربر خدمات این از استفاده

 سواد سالمت

 درک و پردازش دستیابی، در افراد توانایی میزان که است متغیری سالمت سواد

 را سالمتی مناسب گیریتصمیم برای نیاز مورد بهداشتی اولیه خدمات و اطالعات

-مهارت مانند سیستمیک و فردی عوامل به وابسته بهداشتی سواد. دهدمی نشان

 . است ایحرفه افراد و عامی افراد ارتباطی های

 در  سالمت  سهم

 خانوار  مخارج

 تعریف  پرداخت برای آن کل ظرفیت و سالمت برای خانوار هایهزینه کل نسبت

 خورد نیازهای از بعد) مانده باقی درآمد از ٪40 از بیش اگر  نسبت این. شود می

 .شود می خوانده سالمت کمرشکن هزینه باشد،( خوراک و

 ورزش همگانی

 به توجه با کوتاه زمانی در حتی ورزش به مردم عامه پرداختن همگانی ورزش

 پیاده جمله  از  هاییورزش  شامل  هاورزش  این.  است  افراد  شرایط  و  موجود  امکانات

 محلی و بومی هایورزش و عمومی دوهای پیمایی،کوه سواری، دوچرخه روی،

 است.

 
1 UHC 
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 میزان بلکه نیست قهرمانی ورزش مقابل نقطه همگانی ورزش از مقصود اینجا در

 بروز باعث که است تحرکی بی مقابل در و روز شبانه طول در مردم عموم تحرک

 .شودمی...  و چاقی نظیر هابیماری از بسیاری

 مبانی)  دینداري

 (اخالق  و  احکام

 «کفر  مقابل  شریعت»  ،«طریقت»  ،«صبغة»  ،«ملة»  ،«کیش»  معنای  به  لغت  در  دین

 ذکر هالغت فرهنگ از برخی در هم دیگری معانی. است آمده( دهخدا نامه لغت)

 ،«مکافات و جزا» کرد؛ اشاره معانی این به توانمی هاآن  جمله از که است شده

 عمید(. نامه لغت) «عادت و رویه» ،«انقیاد و اطاعت»  ،«رسیحساب »

 و نمادها بروز میزان ها،دانسته و عقاید به باور میزان  دینداری از مقصود اینجا در

 عملی  التزام  میزان  و  جامعه،  سطح  در  دین  احکام  بودن  جاری  میزان  دینی،  مناسک

 .است دینی اخالقیات به

 حقوق شهروندي

های شهروندان در قبال ای است از وظایف و مسئولیتآمیخته  قوق شهروندیح

یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که  دولت و شهر یکدیگر،

باشد. به ور کلی قوای حاکم میطدولت یا به یهوظیفه تأمین آن حقوق بر عهد

)نژادبهرام،  شوداطالق می« حقوق شهروندی»ها، مجموعه این حقوق و مسئولیت

حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و . (1386

سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی  های غیرقابلآزادی

 همه افراد ملت مبتنی است ایت یکسانِ قانون ازمساوی، منع تبعیض و حم

 (.1395)روحانی، 

 فعال  دیپلماسی

 (2سطح)عمومی

قرار  2محور دولت –، در مقابل دیپلماسی سنتی 1یا غیرمتعارف 2دیپلماسی سطح 

-های تعامل جهانی بین گروهگیرد. از نیمه قرن بیستم میالدی با افزایش زمینهمی

ویژه با پدید آمدن و گسترش ارتباطات الکترونیک جهانی، در عرصه های مدنی و به

روابط دیپلماتیک، بازیگران جدیدی ظهور نمودند که باعث کاهش قدرت و 

ها شدند. بازیگران ها و حکومتتاثیرگذاری عناصر دیپلماسی سنتی یعنی دولت

مدنی، های های چندملیتی، سازماندیپلماسی غیرمتعارف طیف وسیعی از شرکت

های خاص )زیست محیطی، فمینیستی، های اجتماعی، فعاالن عرصهاعضای شبکه

 
1 Unconventional Diplomacy 

2 Traditional Diplomacy 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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های مختلف دانشگاهی و پردازی در رشتههای نظریه...( صاحبان کرسیکودکان و 

. (1395شوند )محمدیان و رضایی،  گران مستقل مسائل جهانی را شامل میتحلیل

 آوریپاسخگویی سریع به تحوالت، ارتباطات و جمعهای غیردولتی قادر به  سازمان

تر پاسخ ها به دلیل بوروکراسی اداری، آهستهاطالعات هستند، در حالی که دولت

های ایدئولوژیک خاص یا پوپولیستی در دهند و بعضا به دلیل داشتن دیدگاهمی

و سازی پذیری و تحلیل موقعیت بسیار کند عمل کرده و فرآیند تصمیمانطباق 

وجه داشت دوران دیپلماسی باید ت  .1(2000کوپر،است)ها طوالنی  گیری آنتصمیم

گیری دولتی پایان نیافته است بلکه با تحول مفهوم و عرصه عمل دیپلماسی و قدرت

رنگ شدن تقابالت ایدئولزیک در سو و کمهای غیردولتی از یکبازیگران عرصه

الب اطالعات )محمدیان و رضایی، های مدنی جهانی و تحول و تکامل انقعرصه

( زمینه رابطه متقابل و همزمان تکمیل کننده دو سطح دیپلماسی 124: 1395

 .فراهم شده است

 سبک زندگی 

های بنیادی یا به ، سبک زندگی را تجسم تالش انسان برای یافتن ارزش 2زیمل

داند. دیگران میاش و شناساندن آن به تعبیری فردیت برتر خود در فرهنگ عینی

به عبارت دیگر، انسان برای معنای موردنظر خود )فردیت برتر(، شکل )صورت(های 

گزیند. زیمل توان چنین گزینشی را »سلیقه« و این اشکال به ای را برمیرفتاری

 سبک زندگی  3چه وبر نامد. آنهم مرتبط را »سبک زندگی« می

های  هم رتبه از نوعی از ات و گروهگردد که طبقهایی باز مینامد  به روشمی

داند که مندی میهای نظامسبک زندگی را فعالیت 4آورند. بوردیوزندگی پدید می

شوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند و در ی فرد ناشی میاز ذوق و سلیقه

بخشند و میان اقشار مختلف اجتماعی عین حال به صورت نمادین به فرد هویت می

با معادل دانستن »سبک    5(. آنتونیگیدنز285:  1395کنند )بوردیو،  ایجاد می  تمایز

داند که با منازعات و زندگی« با »سیاست زندگی«، سبک زندگی را سیاستی می

 
1 Cooper, F . 
2 Georg Simmel 

3 Max Weber 
4 Pierre Bourdieu 
5 Anthony Giddens 
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ی های در باب یک سوال پیوند دارند: چگونه ما )به نام  افراد یا به منزلهکشمکش

ی وسیله چه بهی کنیم که در آن، آنی انسانی( باید در دنیایی زندگکلیت جامعه

گیری انسان قرار گرفته طبیعت یا سنت تثبیت شده بود اکنون موضوع تصمیم

 .1(2006است )گیدنز،

 

 پایداري خانواده

رویکرد خانواده محور، امروز در تمام جوامع بشری قابل توجه است و بشریت، نظام 

 توسعه همه جانبه بازنگری کرده است.خانواده را به عنوان نهادی پایدار در امر 

به عنوان »روز جهانی   1994از سال      ماه می  15هر ساله  گذاری  نمونه این توجه نام

سازمان ملل است )وبگاه دفتر سازمان ملل در  مجمع عمومیتوسط خانواده« 

در هر لحظه به عنوان یک نهاد اجتماعی در جهان پرشتاب کنونی خانواده ایران(. 

گردد. استدالل غییر موجب تنوع و پایداری اجتماعی می. تتغییر استدر حال 

ها، هنجارها، افکار، براین است که در اثر تغییر اجتماعی، ارزش شناسانجامعه

-گیرند که به ساختار اجتماعی قوام میهای جدیدی شکل مینهادها و سازمان

)اعزازی،   دانندضروری میبخشند. از این رو تغییرات را برای پویایی و ثبات جامعه  

. رخ داده در نهاد خانواده هم ارتباطی تعاملی با ثبات جامعه دارد  . تغییرات(1385

حوالت خانواده، امروز، بحثی جهانی است که در همه جوامع اتفاق افتاده است. ت

منتها بستر تغییرات از کشوری به کشوری دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر بسیار 

ای است که در آن، همه  ، مجموعهپایدار  خانواده  .(1395)شکربیگی،    تمتفاوت اس

اعضا، موفق هستند، همه مناسبات میان افراد آن، روال طبیعی و موفقی دارد. 

های انسانی خود به خوبی و به موقع، استفاده توانند، از قدرت اعضای این خانواده می

مشارکت و تعاون و ارضای نیازهای فردی و جمعی ها، برای  ها از این قدرتکنند. آن

خانواده پایدار مانند خاک سالمی است که در آن، . کنندمعقول خود، استفاده می

همچنین، . تر شدن هستندها مرتبا در حال بالغافراد، رشد سالم دارند و انسان

ه دلیل امروزه ثابت شده است که وابستگی و روابط حاکم در یک خانواده پایدار، ب

میل است و نه از روی نیاز. در چنین شرایطی، هر یک از اعضای خانواده، در جهت 

ست. همگی، از کامل بودن و کامل شدن ا تر شدن، در حرکتی رو به جلوکامل

 
1 Giddens, A. 
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کنند. هر کدام از پیوندند و رشد میکنند، به هم مییکدیگر، حمایت و حراست می

کند. مورد، به رشد دیگری، کمک میاوری بیآنها، با پرهیز از انتقاد، سرزنش و د

در خانواده زنده و بالنده وپویا، به طور مداوم، شاهد الگوهای متفاوتی هستیم. 

ها، قابل انعطاف، انسانی، ها، مستقیم، واضح، صریح و صمیمانه است. قاعدهارتباط

باشد. مقتضی و دستخوش تغییر است و پیوند با اجتماع نیز، بارز و امیدبخش می

های رفتاری، ای، روشن است. زن و شوهر، از تفاوتمقررات در چنین خانواده

که، به آنها را بدون تعصب و بیهای خود، آگاهند و آنارتباطی و نگرش خانواده

ها را، پذیرند و متفاوت بودن آندرست بودن یا نبودن آن، کاری داشته باشند، می

آمیز، های مسالمتحلدام در جهت یافتن راهکنند. زن و شوهر، هر کتصدیق می

ها دارند و این هرگز، به معنای آن نیست که تضاد و اختالفی میان آنقدم بر می

ها، نشانه کند. ظرفیت قبول تفاوت و مواجهه منطقی با تضادها و اختالفبروز نمی

درست صمیمت و نشانه خانواده پایداراست، اختالف سالم، چنانچه مورد استفاده 

قرار گیرد، مفید و سازنده خواهد بود. در یک ازدواج موفق، زن و شوهر متعهدند 

های خود، باید به توافق برسند. آنان، در وضعیت تضاد و اختالف، که بر سَرِ، تفاوت

دهند که با هم، بحث و مخالفت نکنند. در مانند و به این هم، تن نمیباقی نمی

کنند. با هم ه، صمیمت و درک متقابل، تالش میعوض و به جای آن، برای مصالح 

گفتگوکردن، بخشی از تماس، مصالحه و مُفاهمه است. اگر میان اعضای خانواده 

 .کنندمیپایدار، اختالفی ایجاد شود، با اختالفات خود، برخورد منصفانه 

 

 دهیج(تشکیل ماتریس اثرات مستقیم و وزن

های این ماتریس یک ماتریس مربعی وزن داده شده است. سر سطرها و سرستون  مک  میکورودی روش  

عامل به عنوان تأثیرگذارها انتخاب شدند پس یک  67عوامل مؤثر شناسایی شده هستند. با توجه به اینکه 

 شود.  دهی تشکیل میبرای وزن 67*67ماتریس 

خش اول، ماتریس در پنل خبرگان نمایش گردد. در ببخش تقسیم می  2دهی این ماتریس به  مرحله وزن

گر توضیح داده شد. بمنظور تکمیل ها توسط تیم تسهیلدهی در این بخش برای آنداده شد و نحوه وزن

به نظر شما آیا عامل سرسطر " ماتریس، خبرگان باید در هر درایه)سلول( از ماتریس به این سؤال پاسخ دهند که
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. بعد از آن که تمامی خبرگان نظرات خود را بیان و  "مستقیم دارد یا نه؟  بر عامل سرستون این درایه تأثیر 

بندی کرد و یک ماتریس مربعی که گری این نظرات را جمعهمچنین نظرات یکدیگر را نقد کردند، تیم تسهیل

ن در آن ارتباط مستقیم و غیرمستقیم میان عوامل مؤثر مشخص شده بود را به جلسات پنل گزارش داد. در ای

دهنده ارتباط غیرمستقیم میان  های قرمز رنگ نشانهای سبز رنگ بیانگر ارتباط مستقیم و درایهماتریس درایه

دهی، هدف تعیین شدت اثر مستقیم میان  عوامل سرسطر و سرستون آن درایه است. در بخش دوم وزن

دهی به این ماتریس  زنمتغیرهاست. لذا ماتریس تکمیل شده در بخش قبل برای خبرگان نمایش و نحوه و

درایه از ماتریس که میان سرسطر و سرستون آن    هر  در  باید   خبرگان  ماتریس،  تکمیل  توضیح داده شد. بمنظور

شدت  شما نظر  به" که  دهند پاسخ سؤال این  به (های سبز رنگدرایه)تأثیر مستقیم تشخیص داده شده است

 3یا    2یا    1چقدر است؟ کم یا متوسط یا زیاد یا بالقوه)  درایه  این  سرستون  عامل  بر  سرسطر  تأثیر مستقیم عامل

 نظرات  این  گریتسهیل  تیم  پس از بحث، تفسیر و تشریح این ماتریس توسط خبرگان در جلسات پنل،  ."(؟ Pیا  

  را  بود  شده مشخص مؤثر  عوامل  میان مستقیم شدت ارتباطات آن در که مربعی ماتریس یک و بندیجمع را

 آماده ساخت. مک میکافزار نرم برای ورود به

 د(شناسایی عوامل کلیدی 

افزار دهی ماتریس اثرات مستقیم توسط پنل خبرگی، این ماتریس به عنوان ورودی در نرمپس از وزن

افزار نشان دادن روابط غیرمستقیم میان عوامل مختلف بر روی های این نرمشود. از ویژگیوارد می مک میک

نمودارهای دکارتی مختلف است. دو نمودار از مجموعه این نمودارها که در جهت شناسایی و تعیین عوامل  

 2و اثرات غیرمستقیم بالقوه 1دهند به ترتیب نمودارهای اثرات غیر مستقیم سزایی انجام می کلیدی کمک به

 است. 

های ، هر یک از عوامل در دسته مکمیکجایگاه هر یک از عوامل در نمودارهای خروجی با توجه به 

 انواع دسته بندی عوامل به صورت زیر است: 1گیرند. با توجه به شکلمتفاوتی قرار می

 عواملی ،مک  میک افزارنرم از  حاصـل متقاطع اثرات تحلیل اسـاس  بر: کنندهتعیین یا تأثیرگذار  عوامل •

کل)1 ناحیه در که مال محل  در و( 1ـش فحه غربی ـش ان دارند، قرار  عوامل پراکندگی ـص  توان دهندهنـش

 . است سیستم کل بر هاآن تأثیرگذاری

 
1  Matrix indirect impact(MII) 

2  Matrix potential indirect impact(MPII) 
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ــترک ویژگی دو دارای ـهاـعاـمل این: وجهی دو عواـمل • اد اثرـگذاری مشـ اد اثرـپذیری همچنین و زـی   زـی

ـــندمی  بر هم عواـمل این. کرد خواـهد ایـجاد تغییر دیگر متغیرـهای  در ـها،آن روی بر عملی هر و ـباشـ

أثیر دیگر عواـمل ادی ـت ار ـهاآن از هم و ـگذارـندمی زـی ـــی أثیر بسـ ذیرـندمی ـت اـمل این. ـپ اـع ه در ـه احـی  2ـن

 . اندشده توزیع پراکندگی عوامل صفحه شرقی شمال محل در و( 1شکل)

 کم رنگی دارای نقش و باشندمیکمی  اثرپذیری و اثرگذاری شدت دارای هاعامل  این:  مستقل  عوامل •

 این. سـیسـتم دارند در  مسـتقلی رفتار  گیرند،می قرار ناحیه این  در که هایعامل کلی طور  به. هسـتند

 دارند. قرار غربی جنوب ضلع در و( 1شکل) عوامل پراکندگی صفحه سوم ناحیه در که عوامل

ــتم نتیجه  یا تأثیرپذیر  عوامل • ــیس ــمت در چهار، ناحیه ها درعامل  این: س ــرقی جنوب قس ــکل ش  1ش

 تأثیرگذار کمتر و تأثیرپذیر  بیـشتر  هاعامل این لذا .نامید  نتیجه  عوامل را  هاآن توانمی که اندقرارگرفته

 .پذیرندمی تأثیر کلیدی عوامل دیگر بین روابط از نوعی به و هستند

 
 مک  میک افزار نمای کلی نمودارهای دکارتی نرم  1 شکل

سازی شد، نمودارهای اثرات غیر مستقیم و اثرات افزار پیادهماتریس وزن داده شده در نرمپس از اینکه 

 قابل مشاهده هستند. 3و  2های شوند که در شکلبالقوه غیر مستقیم حاصل می

 عوامل دو وجهی عوامل اثرگذار

نتیجهعوامل  عوامل مستقل  

1 

4 3 

2 
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  مک میک افزار عوامل مؤثر با عالئم التین اختصاری کدگذاری شده در نرمالزم به ذکر است که لیست 

 گردد. می مالحظه 4وارد شدند که در جدول 

 شده  کدگذاری  اختصاری التین عالئم با مؤثر  عوامل 4 جدول

نام 

 اختصاری 
 نام عامل

نام 

 اختصاری 
 نام عامل

A1 دولت الکترونیک A35  تجارت الکترونیک 

A2  )محتوای الکترونیک )دیجیتال A36 های توزیع کاال و خدمتشبکه 

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 وریبهره A43   زیرساخت حمل و نقل 

A10  حکمرانی خوب A44 هاب لجستیک 

A11 سهم بخش خصوصی از اقتصاد A45 استانداردهای شهرسازی 

A12  مالی و اداریفساد A46 برندینگ صنایع دستی 

A13 فضای کسب و کار A47 تکنولوژی متناسب 

A14 کارآفرینی A48   سهمR&D   ازGDP 

A15 نظام بانکی A49 سبک زندگی 

A16 های نسبی قیمت A50 پایداری خانواده 

A17 سرمایه انسانی A51 حقوق شهروندی 

A18 های تولیدیایجاد زنجیره A52 )سرمایه اجتماعی)اعتماد و مشارکت 

A19 ریزی نظام بودجه A53 المللیتحریم بین 
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نام 

 اختصاری 
 نام عامل

نام 

 اختصاری 
 نام عامل

A20 منابع مالی خطرپذیر A54 سیاست خارجی 

A21  های باز نشستگیصندوق A55 ساختار سنی جمعیت 

A22 بهره پولی A56 سیستم قضایی 

A23 نظام مالیاتی A57 (2دیپلماسی فعال عمومی)سطح 

A24  ارز و تورم(قاعده(پولی A58 )دینداری)مبانی، احکام و اخالق 

A25 
ای و های فنی و حرفه آموزش

 کسب و کار
A59 عدالت جنسیتی 

A26 های همگانیکیفیت آموزش A60  الگوی کشت 

A27 
های زندگی در آموزش مهارت

 عمومی
A61 های گردشگریزیر ساخت 

A28 عدالت آموزشی A62  های گردشگریجاذبهمدیریت منابع و 

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 
ها با مالحظات ساختار فضایی فعالیت

 آمایشی

A32 بازاریابی A66 
کریدور منابع حیاتی استان)زاینده رود 

 المللی گاو خونی(و تاالب بین

A33  صادرات غیر نفتی A67 مدیریت پسماند 

A34 
ای و سهم واردات کاالهای واسطه

 ای از کل واردات سرمایه
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 مستقیم  غیر نمودار اثرات 2 شکل
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 بالقوه  غیرمستقیم  نمودار اثرات 3 شکل
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با توجه به جایگاه هر عامل در دو نمودار اثرات غیر مستقیم و اثرات  مک میکعوامل کلیدی در روش 

اینکه چه عواملی در کدام نواحی از نمودارها به عنوان  شوند. برای تبیین دقیق بالقوه غیر مستقیم شناسایی می

ی قرار نواحی عوامل کلیدی انتخاب شوند، تیم تسهیلگری منابع و مراجع متعددی را مورد مطالعه و بازخوان 

دادند. نتیجه این بررسی باعث شد تا تیم تسهیلگری نمودار دکارتی را به چند قسمت تقسیم کند که در شکل 

 شود. مشاهده می 4

 

 
 به منظور شناسایی عوامل كلیدي   مک  میک نمودار دكارتی  4 شکل

( قرار دارند، قطعاً عوامل کلیدی هستند و 1رنگ)شماره، عواملی که در نواحی سبز 4با توجه به شکل

باشند، قطعا در لیست عوامل کلیدی حضور نخواهند داشت. همچنین ( می2عواملی که در ناحیه قرمز)شماره

ها در عواملی که در ناحیه هاشور زده شده هستند، عواملی است که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آن

 ی خواهد شد که آیا به لیست عوامل کلیدی اضافه شوند یا خیر.گیرپنل خبرگان تصمیم

، لیستی از عوامل کلیدی شناسایی شده قطعی 4بر شکل مک میکافزار های نرمپس از انطباق خروجی

 شود. مشاهده می 6و  5بندی شد که در جداول و عوامل قابل بحث در پنل خبرگی جمع
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 قطعی لیست عوامل کلیدی شناسایی شده  5 جدول

 نام عامل شناسه

A10  حکمرانی خوب 

A53 تحریم بین المللی 

A8 بازار سرمایه 

A9 وریبهره 

A11 سهم بخش خصوصی از اقتصاد 

A13 فضای کسب و کار 

A14 کارآفرینی 

A16 های نسبیقیمت 

A33 صادرات غیر نفتی 

 
 لیست عوامل کلیدی احتمالی قابل بحث در پنل  6 جدول

 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  بانکینظام 

A18 های تولیدیایجاد زنجیره 

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 های توزیع کاال و خدمتشبکه 

A47 تکنولوژی متناسب 

A54 سیاست خارجی 

A65 آمایشیها با مالحظات ساختار فضایی فعالیت 

 

پس از کسب نظرات خبرگان و نقد هریک از عوامل موجود در لیست احتمالی عوامل کلیدی در جلسات 

 فنآوری و  علم که عبارت بودند از کریدورعامل از این لیست  3های این مباحث منتج شدند تا پنل، خروجی

 5لیست عوامل کلیدی قطعی در جدول ها با مالحظات آمایشی به ساختار فضایی فعالیتبانکی و  استان، نظام

 اضافه شوند.

عامل کلیدی برای توسعه استان  12، مک میکدر نهایت در این قسمت از مطالعه با استفاده از روش 

 ود.شمالحظه می 7اند که در جدولبا رویکرد آمایش شناسایی شده 1404اصفهان تا افق 

 با رویکرد آمایش  1404عوامل كلیدي توسعه استان تا افق   7 جدول

 نام عامل شناسه

A4 کریدور علم و فناوری استان 

A8 بازار سرمایه 

A9 وریبهره 

A10  حکمرانی خوب 

A11 سهم بخش خصوصی از اقتصاد 

A13 فضای کسب و کار 

A14 کارآفرینی 

A15 نظام بانکی 

A16 های نسبی قیمت 

A33  صادرات غیر نفتی 

A53 تحریم بین المللی 

A65 ها با مالحظات آمایشیساختار فضایی فعالیت 
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 نگریپیش -2-4-4

باشد. لذا در ها مینگری، شناسایی سناریوهای مختلف بر اساس سازگاری آنخروجی این قسمت پیش

افزار و نرم 1تحلیل تاثیر متقابل متوازناین راستا الزم است تا همانطور که در فصل قبل اشاره شد از روش 

های مختلف هریک از عوامل کلیدی سناریوویزارد استفاده شود. برای استفاده از این روش ابتدا باید حالت

های عوامل کلیدی های مختلف شناسایی شدند، یک ماتریس مربعی از حالتشناسایی شوند. بعد از آنکه حالت

گردند. پس برای ساخت این دهی میرچوب تعیین شده در این روش وزنشود و سپس طبق چاتشکیل می

 های هر یک از عوامل کلیدی شناسایی و استخراج شوند.ماتریس نیاز است تا حالت

 کلیدی عوامل هایالف(حالت

ریزی مبتنی بر ، به منظور برنامه1404 افق تا اصفهان استان توسعه در عوامل کلیدی شناسایی از بعد

های مختلفی که برای  سناریو، تشکیل سناریوها ضرورت دارد. لذا برای داشتن سناریوها الزم است تا حالت

 تمامی "یعنی تواند تا افق مورد مطالعه رخ دهد، شناسایی شوند. در اینجا منظور از حالتهریک از عوامل می

 نوعی به شده های طراحیحالت اقع. در و"دارد وقوع امکان 1404 افق تا که کلیدی هر عامل هایوضعیت

 . باشدمی اصفهان در هریک از عوامل کلیدی استان توسعه آیندهرسمی تواند تصویرمی

، 1404 افق تا اصفهان  استان توسعه برای  مبنا  سناریو  ریزی مبتنی بر برنامه  ضرورت مرحله  این  در لذا

  متقابل متوازن در پنل خبرگی به طور کامل شرح داده شد.مفهوم حالت در عوامل کلیدی و روش تحلیل تاثیر 

پیشنهادی خود برای هر یک از عوامل کلیدی را مطرح   هایسپس از اعضای پنل خبرگان خواسته شد تا حالت

ها طی چند جلسه به صورت مفصل مورد بحث و نقد و بررسی ها، بر روی تمامی آننمایند. پس از ارائه حالت

 ها اصالح، حذف یا اضافه گردیدند.یک از حالتقرار گرفت و هر

 8بندی گردید که در جدول  جمعگری  های عوامل کلیدی توسط تیم تسهیلدر نهایت لیست نهایی حالت

 حالت شناسایی شده است. 33عامل کلیدی  12شود. در مجموع برای مشاهده می

 
  

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

 شرح حالت نام حالت ردیف نام عامل کلیدی

 تحریم بین المللی

1 
های نظامی و  تنش

محاصره دریایی تا حد 
 تحریم جامع 

این وضعیت در صورت ادامه حاکمیت جمهوری خواهان در 
ای در آمریکا، افزایش احتمال دستیابی ایران به سالح هسته 

سازی، ارجاع پرونده ایران به شورای  غنی نتیجه استمرار 
امنیت سازمان ملل متحد، خودداری روسیه و چین از وتوی  

ای های منطقههای ضد ایران، تشدید خصومتقطعنامه
بویژه از سوی عربستان و اسرائیل و امکان بمباران هوایی  

ها ای ایران، تقویت اثرپذیری داخلی تحریمتاسیسات هسته
ها و افزایش آن در حد تحریم جامع تحریم  در نتیجه تشدید

)مثالً فروش نفت در برابر غذا( و محاصره بنادر مهم ایران 
های تا حد برخوردهای محدود یا گسترده نظامی با رژیم

 بینی است. متخاصم منطقه یا نیروهای آمریکایی قابل پیش

2 
های دیپلماتیک تنش

و ارجاع به شورای  
 امنیت 

این وضعیت در صورت ادامه حاکمیت جمهوری خواهان در 
سازی اورانیوم، ارجاع پرونده ایران به  آمریکا، تشدید غنی

های شورا شورای امنیت سازمان ملل متحد، وتوی قطعنامه
توسط روسیه و چین و پیوستن کامل کشورهای اتحادیه 

های آمریکا به موازات کاهش  س به تحریماروپا و انگلی
 بینی است.  های فعلی قابل پیش تدریجی اثرپذیری تحریم

3 
بست دیپلماسی به  بن

موازات تشدید  
 فشارهای داخلی 

این وضعیت در صورت پیروزی حزب جمهوری خواه در 
(، خودداری 1399انتخابات ریاست جمهوری آمریکا )آبان 

ای، ادامه  توان بالقوه تولید سالح هستهایران از افزایش 
مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، عدم پیشرفت در مذاکرات 
دیپلماتیک با آمریکا و اروپا، تضعیف توان داخلی برای مقابله  

بینی  ای قابل پیشهای منطقه با تحریم و تشدید خصومت
 است. 

4 
پیشرفت دیپلماسی به  

موازات کاهش 
 هاتحریماثرپذیری 

این وضعیت در صورت شکست حزب جمهوریخواه در 
( و بقدرت  1399انتخابات ریاست جمهوری آمریکا )آبان 

ها، خودداری ایران از افزایش توان بالقوه  رسیدن دمکرات 
ای و ادامه مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا تولید سالح هسته

وان  ها و افزایش تو اروپا، کاهش تدریجی اثرپذیری تحریم
های متخاصم در داخلی به موازات  ضعف یا فروپاشی رژیم
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 شرح حالت نام حالت ردیف نام عامل کلیدی

منطقه بویژه تغییر نظام حکومتی عربستان سعودی قابل  
 بینی است. پیش

 بنیانی دانش

5 
حرکت به سمت  
اقتصاد مبتنی بر 

 دانش 

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

6 
ها و  توسعه شرکت
 بنیانصنایع دانش

بنیان اصفهان، به دلیل باز  ها و صنایع دانشتوسعه شرکت
ها یا ایجاد هم افزایی بین شدن فضای صادراتی برای آن

های دولتی و  ها یا جلب حمایت و توجه بخشاین شرکت
 خصوصی یا ...

7 
های شناسایی حوزه

 اصلی پیشرفت
بنیان و  پیشرفت در اقتصاد دانشهای اصلی شناسایی حوزه

 های پرچم در استان  ها به پروژهتبدیل این حوزه

 وریبهره
)متوسط رشد  

FTP ) 

8 
کاهش نرخ رشد به  

 -0.5کمتر از 
 -0.5کمتر از  FTPمیزان متوسط رشد 

9 
نوسان نرخ رشد بین  

 0.5و  -0.5
 0.5و   -0.5بین  FTPمیزان متوسط رشد 

10 
رشد به  افزایش نرخ 
 0.5بیشتر از 

 0.5بیشتر از  FTPمیزان متوسط رشد 

 صادرات غیر نفتی 

 کاهش صادرات 11
-های بینکاهش صادرات غیرنفتی به دلیل افزیش تحریم

 های صادرات و یا ...المللی، افزایش تعرفه

 ادامه وضعیت موجود   ادامه وضعیت کنونی  12

 افزایش صادرات 13
های غیرنفتی با اثرپذیری از کاهش تحریمافزایش صادرات  

های صادرات، افزایش ارزش پول  المللی، کاهش تعرفهبین
 ملی و یا ... 

 کارآفرینی

14 
ایجاد تدریجی 

های نوآور و  شرکت
 کارآفرین

های نوآور و  ادامه وضعیت موجود و ایجاد تدریجی شرکت
 کارآفرین

15 
موج گسترده 

 کارآفرینی

های گسترده کارآفرینی با ایجاد کافهایجاد یک موج 
های  کارآفرینی و یا مسابقات گسترده و سراسری از رسانه

 … ملی و استانی یا 
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 شرح حالت نام حالت ردیف نام عامل کلیدی

ساختار فضایی 
ها با فعالیت

 مالحظات آمایشی

16 

ادامه روند موجود و  
تسلط نگرش بخشی  

در مسئولین و بر 
های اجرایی ،  دستگاه

ریزی و مدیریت  برنامه
 استان 

های مدیریتی متاسفانه نگاه به سندهای آمایش در اکثر دوره
ایی و به دور از فضای کارشناسی  های سلیقهبا اعمال برخورد

همراه بوده و سبب مشکالت متعددی برای پهنه سرزمینی  
ای و بعضا سیاسی  اصفهان گردیده است. برخوردهای سلیقه

گری, اعمال دور از فضای کارشناسی بر مبنای البیو به
های قدرت در فضای حاکیمتی و نگرش بخشی  فشار نهاد

چهره سرزمینی اصفهان را مخدوش نموده و این روند تا  
 ادامه دارد.  1404سال 

17 

گیری از روش  بهره
ریزی راهبردی برنامه

در نهادهای مدیریت 
ریزی استان  و برنامه

های )با تاکید بر مزیت
نسبی مناطق و توزیع  

ها  متوازن زیر ساخت
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  

های راهبردی بر فضای سرزمین اجرا سند را با رهنمون
های اقتصادی و نمایند. مانند حوادث طبیعی, بحران

 سیاسی )جنگ(  اجتماعی و تصمیات

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(

های اجرای کامل سند آمایش سرزمین و تغییر نگرش
برخورد با فضای سرزمین از حوزه بخشی به مدیریت 
یکپارچه  و سیستمی فضای سرزمین و استفاده از سند مذکور  

گیری در قلمروهای مطالعاتی سند برای هرگونه تصمیم
های مرتبط آمایش به طور کامل و اجرای کامل دستورالعمل

با سند در راستای بهینه نمودن منابع فیزیکی, زیستی،  
اقتصادی و اجتماعی استان بر مبنای توازن منابع و عدالت  

 گستری در پهنای سرزمین 

سهم بخش  
خصوصی از 

 اقتصاد
19 

عدم افزایش سهم  
بخش خصوصی بیش  

 از ظرفیت موجود  

های توسعه،  علیرغم رفع برخی موانع قانونی در برنامه
های دولتی از یک طرف  ناکارآمدی در نحوه واگذاری شرکت

های اقتصادی و رقابتی در برخی بخشو فضای غیر
های نامتناسب فضای کسب و کار برای همچنین شاخص

سهم بخش   1404رود تا افق بخش خصوصی، انتظار نمی
 خصوصی از اقتصاد بیش از ظرفیت موجود افزایش یابد. 
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 شرح حالت نام حالت ردیف نام عامل کلیدی

20 
بهبود نسبی در 
 افزایش سهم 

)  21با توجه به قوانین و اسناد باال دستی به ویژه ماده 
با استثنای بیمه   –های بیمه واگذاری سهام دولتی شرکت

) ایجاد تمهیدات  24به بخش خصوصی ( ماده  –مرکزی 

درصد سهم از اقتصاد   25الزم برای افزایش بخش تعاون به  
-قانون ششم توسعه ) واگذاری کلیه امور تصدی  25( و ماده  

های دولتی پیرامون امور بهداشت و درمان،  ری دستگاهگ
ه بخش  بهزیستی و توانبخشی، آموزشی و فرهنگی ب

خصوصی، ظرفیت فعلی سهم بخش خصوصی از بخش  
درصد است.    20و    41بهداشت و درمان و آموزش به ترتیب  

های بخش خصوصی از  با شرط بکارگیری توان شرکت
های اقتصادی وضع شده فرصت ایجاد شده ناشی از تحریم

های  های دولتی و نیز بهبود نسبی شاخصبر برخی شرکت
توان شاهد  اد فضای رقابتی میفضای کسب و کار و ایج

درصد تا   55افزایش نسبی سهم بخش خصوصی حداکثر تا  
 بود.  1404افق 

 های نسبی قیمت

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  

 نامطلوب فعلی ادامه یابد. خاصی نیفتد و این روند 

22 
اصالح تدریجی  

 های نسبیقیمت

منطقی کردن قیمت های نسبی بویژه حوزه آب و 
انرژی)بخصوص حامل های انرژی و فرآورده های نفتی 

 نظیر بنزین و گازوئیل(

فضای کسب و 
 کار

23 
عدم تغییر شاخص  
فضای کسب و کار 

 استان 

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

24 
ارتقای شاخص  

فضای کسب و کار 
 استان 

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

 نظام بانکی 

25 
درصدی  40افزایش 

 هابدهی
 هادرصدی خالص بدهی بانک 40افزایش 

26 
درصدی  20افزایش 

 هابدهی
 هادرصدی خالص بدهی بانک 20افزایش 
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 شرح حالت نام حالت ردیف نام عامل کلیدی

27 
درصدی  2کاهش 

 هابدهی
 هادرصدی خالص بدهی بانک 2کاهش 

 بازار سرمایه 

28 
نرخ رشد ارزش سهام  
عرضه شده کمتر از  

 نرخ رشد اسمی 

-برای بنگاه  بازار اولیهنرخ رشد ارزش سهام عرضه شده در  
اقتصاد)نرخ های مستقر در استان کمتر از نرخ رشد اسمی 

 رشد واقعی + نرخ رشد تورم(

29 
نرخ رشد ارزش سهام  
عرضه شده برابر با  

 نرخ رشد اسمی 

-برای بنگاه  بازار اولیهنرخ رشد ارزش سهام عرضه شده در  
های مستقر در استان برابر با نرخ رشد اسمی اقتصاد)نرخ 

 رشد واقعی + نرخ رشد تورم(

30 
نرخ رشد ارزش سهام  

بیشتر از  عرضه شده 
 نرخ رشد اسمی 

-برای بنگاه  بازار اولیهنرخ رشد ارزش سهام عرضه شده در  
های مستقر در استان بیش از نرخ رشد اسمی اقتصاد)نرخ 

 رشد واقعی + نرخ رشد تورم(

 حکمرانی خوب 

31 

ادامه روند نامطلوب 
فعلی در شفافیت،  

پاسخگویی و  
 اثربخشی

یعنی وضعیت نامطلوب داری حفظ رویه فعلی در حکومت
حکومت در شاخص های شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی  

 و کارایی

32 

ادامه روند فعلی در  
شفافیت و پاسخگویی  
و افزایش اثربخشی  

 در اقتصاد

ادامه وضع فعلی در شفافیت و پاسخگویی در عملکرد و  
های حکومت به همراه افزایش اثربخشی و کارایی  فعالیت

 اقتصادیدر حوزه 

33 

افزایش شفافیت،  
پاسخگویی و  

اثربخشی در عملکرد  
 حکومت 

افزایش شفافیت و افزایش پاسخگویی به همراه افزایش  
 اثربخشی و کارایی حکومت 

 

 دهیو وزن متقابل متوازن ر یتاثب(تشکیل ماتریس  

-سرستون  و   سطرها  سر.  است  شده  داده   وزن  مربعی  ماتریس  تحلیل تاثیر متقابل متوازن یک  روش   ورودی

حالت برای  33 اینکه به توجه با. هستند شده شناسایی کلیدی های مختلف عوامل حالت ماتریس این های

  این دهیوزن مرحله  .شودمی تشکیل دهیوزن برای 33*33 ماتریس  شدند، لذا یک عوامل کلیدی انتخاب

  شود.در ادامه شرح داده می ماتریس
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 بخش  این  در  دهیوزن  نحوه  و  شده  داده   نمایش  خبرگان   پنل  تاثیر متقابل متوازن درابتدا ماتریس تحلیل  

(  سلول) درایه  هر  در  باید  خبرگان  ماتریس،  تکمیل  بمنظور.  شودمی  داده  توضیح  تسهیلگر  تیم  توسط  خبرگان  برای

 که به شرح زیر است: دهند پاسخ سؤال سه به ماتریس از

 "نه؟  یا دارد مستقیم تأثیر درایه این سرستون حالت عامل بر سرسطر حالت عامل آیا شما نظر به" •

تقیم، به" ✓ تن تاثیر مـس ورت داـش عیف کننده؟  نظر درـص ت یا تـض ما این تأثیر تقویت کننده اـس ـش

 "مثبت یا منفی؟ 

ما  نظر به" ✓ تقیم )چه تقویت  تأثیر ـشدت ـش طر  عامل کننده( حالتکننده و چه تـضعیفمـس رـس   ـس

 (؟ 3 یا 2 یا 1)زیاد یا متوسط یا است؟ کم چقدر درایه این سرستون عامل حالت بر

 تیم کردند، نقد را یکدیگر نظرات همچنین و بیان را خود هایدیدگاه خبرگان تمامی که آن از بعد

 و مستقیم چگونگی ارتباط آن در که مربعی ماتریس یک و کرده بندیجمع را نظرات این گریتسهیل

بمنظور استفاده  دهد ومی گزارش  پنل جلسات به را شده مشخص کلیدی های عواملحالت میان غیرمستقیم

 .کندمی  سناریوویزارد آماده افزارنرم به ورود در روش تحلیل تاثیر متقابل متوازن و

 ج(تشکیل سناریوها 

عنوان ورودی متوازن توسط پنل خبرگی، این ماتریس به  متقابل  تاثیر دهی ماتریس تحلیلپس از وزن

های مختلف عوامل کلیدی با افزار ترکیب حالتهای این نرمشود. از ویژگیسناریوویزارد وارد می  افزاردر نرم

یکدیگر و نمایش سناریوهای متفاوت در چارچوب عوامل کلیدی است. هر یک از سناریوهای تولید شده در این  

افزار هایی که در نرمشود. شاخصبا دیگر سناریوها می  هایی است که سبب تمایز هر سناریوروش دارای شاخص

 "میزان سازگاری"و  "تعداد ناسازگاری"، "مجموع تاثیرگذاری کل"شوند شامل برای هر سناریو محاسبه می

توان سناریوهای کاربردی گیرند و میهای متمایز قرار میبندیاست. شاخصی که به کمک آن سناریوها در دسته

است. لذا هرچه مقدار این  "شاخص تعداد ناسازگاری"ریزی مبتنی بر سناریو را انتخاب کرد، جهت برنامه

 سازگارتر هستند.تر باشد، این سناریو ها شاخص در سناریوها به صفر نزدیک

های مرتبط با آن  سازی شد، انواع سناریوها و شاخصافزار پیادهپس از آنکه ماتریس وزن داده شده در نرم

 شود.مشاهده می 9ها در جدول افزار به دست آمدند که شرح مختصری از آنعنوان خروجی نرمبه 

 نشان 1404 افق تا اصفهان استان توسعه سایب ماتریس متقابل تأثیرات مقادیر تحلیل از حاصل نتایج

 هایسلول این از. است شده کیلسلول قضاوتی تش 994متوازن از  متقابل تاثیر که ماتریس تحلیل دهدمی

 تأثیرات دارای هاقضاوت از درصد 14.59 کاهشی متوسط، تأثیرات دارای هاقضاوت از درصد 0.5 قضاوتی،
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 دارای تاثیر افزایشی ضعیف،  هاقضاوت  از  درصد  34.41  بدون تاثیر،  هاقضاوت  از  درصد  34.51  کاهشی ضعیف،

 .هستند افزایشی شدید تأثیرات دارای درصد 0.1 و افزایشی متوسط تأثیرات دارای هاقضاوت از درصد 15.90

 با  1404 افق تا  اصفهان استان توسعه متوازن متقابل تاثیر تحلیل  سی ماتر ی عموم اطالعات 9 جدول

 رویکرد آمایش 

 تعداد شرح

 12 عوامل کلیدی تعداد

 33 هاحالت تعداد

 994 های قضاوتیتعداد سلول

 1 شدید افزایشی های تأثیرتعداد سلول

 158 افزایشی های تأثیرتعداد سلول

 342 ضعیف افزایشی های تأثیرتعداد سلول

 343 تأثیر های بدونتعداد سلول

 145 ضعیف کاهشی های تأثیرتعداد سلول

 5 کاهشی های تأثیرتعداد سلول

 0 شدید کاهشی های تأثیرتعداد سلول

 
 

ها بر اساس بندی آنسناریوویزارد ساخته شده که دسته سناریو توسط نرم افزار  139968همچنین تعداد 

 آمده است. 10در جدول  "شاخص تعداد ناسازگاری"

 وضعیت انواع سناریوها از لحاظ شاخص تعداد ناسازگاری  10 جدول

 تعداد سناریوها شاخص تعداد ناسازگاری

 5 صفر

 6 یک

 5 دو
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 تعداد سناریوها شاخص تعداد ناسازگاری

 6 سه

 18 چهار

 139928 تر از چهاربیش

 

ها، این سناریوها افزار سناریو ویزارد و محاسبات مرتبط با آنپس از ساخت سناریوهای متفاوت با نرم

شود. الزم گیری ارائه میبندی شده و در جلسات پنل خبرگی به منظور تصمیمگری دستهتوسط تیم تسهیل

گری به این نتیجه رسیدند تا سناریوها زمینه، تیم تسهیلموجود در این  هایپژوهشبذکر است که با مطالعه 

پنل ارائه دهند. لیست این سناریوها در پیوست این کتاب را در جلسات  2و  1، 0با شاخص تعداد ناسازگاری 

 آمده است.

 

 بخش سوم: خروجی -5-4

 این  نتایج  و هاخروجی  بررسی  قسمت  این  هدف.  باشدمی  پژوهش  این  از  فاز  آخرین  مطالعه،  از  بخش  این

  داده   توضیح   ادامه  در  که  شوندمی  تقسیم  ناملموس   و  ملموس   دسته   دو  به  کار  این  هایخروجی.  باشدمی  مطالعه

 .است شده

 

 خروجی ملموس -1-5-4

ها در ای از آنگیری در خصوص انتخاب مجموعهدر این قسمت هدف بررسی انواع سناریوها و تصمیم

در این مطالعه بدست آمده   2تا  0سناریو با شاخص تعداد ناسازگاری  16خبرگان است. مجموعا جلسات پنل 

تر و  تر باشد، سناریوها محتملاست. با در نظر گرفتن ادبیات موجود، هرچه تعداد ناسازگاری به صفر نزدیک

کنند یعنی رکت میتر به سمت سناریوهای ممکن حهرچه این عدد بزرگتر باشد، سناریوها از سمت محتمل

دهی فاصله دارد. در ها دارای احتمال کمتری است یا با انتظارات عینی خبرگان در وزناینکه امکان وقوع آن

ها مورد نقد و ارائه شدند و هر یک از آن 2جلسات خبرگی سناریوهای متفاوت با تعداد ناسازگاری حداکثر 

گری به این  و با توجه به افق نسبتا کوتاه مطالعه، تیم تسهیلبررسی قرار گرفتند. پس از اعالم نظرات خبرگان  

بندی رسیدند که سناریوها با شاخص تعداد ناسازگاری صفر به عنوان سناریوهای منتخب برای آینده استان جمع
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گانه مربوط به توسعه استان اصفهان تا افق سناریوهای پنج 15تا  11های ادامه در جدولمعرفی شوند. در 

 شود.با رویکرد آمایش مالحظه می 1404

 سناریو یک  11 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع تنش المللیتحریم بین

 بنیانها و صنایع دانشتوسعه شرکت بنیانیدانش

وری)متوسط رشد بهره

FTP) 
 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از 

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 های نوآور و کارآفرینایجاد تدریجی شرکت کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر 

 ریزی و مدیریت استانهای اجرایی، برنامهدستگاه

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود 

 های نسبیعدم اصالح قیمت های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب

 
 سناریو دو 12 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت تنش المللیتحریم بین

 بنیانها و صنایع دانشتوسعه شرکت بنیانیدانش

وری)متوسط رشد بهره

FTP) 
 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از 

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی
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 حالت عامل کلیدی

 های نوآور و کارآفرینایجاد تدریجی شرکت کارآفرینی

ها ساختار فضایی فعالیت

 با مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر 

 ریزی و مدیریت استانهای اجرایی، برنامهدستگاه

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود 

 های نسبیعدم اصالح قیمت های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی 40افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 حکمرانی خوب
ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و 

 اثربخشی

 
 سناریو سه 13 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت تنش المللیتحریم بین

 بنیانها و صنایع دانشتوسعه شرکت بنیانیدانش

وری)متوسط رشد بهره

FTP) 
 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از 

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 های نوآور و کارآفرینایجاد تدریجی شرکت کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر 

 ریزی و مدیریت استانهای اجرایی، برنامهدستگاه

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود 

 های نسبیعدم اصالح قیمت های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار
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 حالت عامل کلیدی

 هادرصدی بدهی 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب
 

 سناریو چهار  14 جدول

 حالت عامل کلیدی

 بست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی بن المللیتحریم بین

 بنیانها و صنایع دانشتوسعه شرکت بنیانیدانش

 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 های نوآور و کارآفرینایجاد تدریجی شرکت کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر 

 ریزی و مدیریت استانهای اجرایی، برنامهدستگاه

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود 

 های نسبیعدم اصالح قیمت های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب

 
 سناریو پنج  15 جدول

 حالت عامل کلیدی

 هاپیشرفت دیپلماسی به موازات کاهش اثرپذیری تحریم المللیتحریم بین

 های اصلی پیشرفتشناسایی حوزه بنیانیدانش
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 حالت عامل کلیدی

وری)متوسط رشد بهره

FTP) 
 0.5افزایش نرخ رشد به بیشتر از 

 افزایش صادرات صادرات غیر نفتی

 موج گسترده کارآفرینی کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

اعمال مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش 

سیستمی در استان)با تاکید بر ارتقاء جایگاه و اثرگذاری بیشتر 

 المللی(استان در سطوح ملی و بین

بخش خصوصی از سهم 

 اقتصاد
 بهبود نسبی در افزایش سهم 

 های نسبیاصالح تدریجی قیمت های نسبی قیمت

 ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی 2کاهش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده بیشتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 افزایش شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی در عملکرد حکومت حکمرانی خوب

 
با رویکرد آمایش است   1404یکی دیگر از نتایج ملموس این مطالعه، عوامل کلیدی توسعه استان تا افق  

عامل   12های قبلی به صورت مفصل توضیح داده شده است. لذا به طور کلی در این پژوهش که در قسمت

 گردند.ته شده با توجه به ابعاد مسئله جزو نتایج ملموس محسوب میسناریوی پذیرف 5کلیدی و 

 

 خروجی ناملموس -2-5-4

گری قرار داشت، اول ایجاد تفکر های ناملموسی که از ابتدا مورد توجه تیم تسهیل از جمله خروجی

 فرهنگ از پشتیبانی و های مختلف مدیران و سایر اقشار جامعه مورد مطالعه، دوم ایجاددر الیه 1استراتژیک

 بوده است. 3سازیو سومی شبکه 2جلو به رو تفکر

 
1 Strategic thinking 

2 Forward thinking 
3 Networking 
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 تفکر استراتژیک الف( 

های مختلف جامعه در ایجاد تفکر استراتژیک دستاوردی است که به مرور زمان و با درگیر کردن طیف

مدیران، دانشگاهیان، آید. در طول مدت این پژوهش، بسیاری از مسئوالن، مطالعات و مباحثات به دست می

گری و تیم خبرگی در ارتباط بودند و با کارشناسان و کارآفرینان به صورت مستقیم و غیرمستقیم با تیم تسهیل

گران با موضوع پژوهش، روش های مختلف تسهیلبندیهای پنل خبرگان و جمعمطالعه گزارشات و خروجی

ریزی و سایر مفاهیم مربوط به این  با پژوهش، برنامهای مرتبط های هر فاز، مفاهیم پایهپژوهش، خروجی

مطالعه به صورت متوسط یا عمیق آشنایی پیدا کردند. آشنایی یا تسلط بر مباحث ذکر شده باعث ایجاد فکر  

ریزی گیری و برنامهکردن به صورت سیستمی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد مختلف یک موضوع برای تصمیم

شود که به اطالح به آن تفکر استراتژیک گفته  ها میمنتج به ایجاد نوعی تفکر در آنگردد و این موضوع می

 شود. لذا در این مطالعه، سعی بر آن بود که تا حد امکان در افراد زیادی اینگونه تفکر تسری داده شود.می

 ایجاد و پشتیبانی از فرهنگ تفکر رو به جلو ب( 

خصوصا  و شود  پرداخته  اکنون  و حال مدیریت از  فراتر چیزی به  تا کندمی کمک جامعه به نگاریآینده

 نمایدمی  تشویق  را  های مختلفحوزه  فرآیند،  این.  کندمی  ایجاد  را  بلندمدت  آینده  به  اندیشیدن  برای  الزم  انگیزه

  وجود توانندمی که  شوند متمرکز و جایگزینی متنوع دورنماهای به  بتوانند  یکدیگر  با ارتباط ایجاد سایه  در تا

  اجازه افراد به فعالیت این .یابند دست گیریجهت مشترک از احساسی و ادراک به نهایت در و باشند داشته

-استراتژی در را خود بتوانند دیدگاه و یابند دست آینده مورد در شخصی یا عمومی هاییدیدگاه به تا دهدمی

  .نماید یاری را مطلوب، آنان راه انتخاب و آن به حرکت  جهت در و نمایند استفاده هایشان

است تا فرهنگ تفکر رو به جلو ابتدا در پنل خبرگان ایجاد گردد. دلیل اصلی  در این مطالعه تالش شده

تمرکز بر خبرگان این است که هر یک از خبرگان پنل، افراد موثری نسبت به سایر اقشار در جامعه هستند و 

 فکر رو به جلو در جامعه خواهند شد.باعث سرعت بخشیدن به تثبیت ت

 سازیشبکهپ( 

 میان دارد که را آن توانایی نگاریآینده. است نگاریآینده فعالیت ارزشمند هایجنبه از یکی سازیشبکه

 ارتباطات اثربخشی  گیران،تصمیم  و  دولتی  تحقیقات  مؤسسات  دانشگاه،  صنعت،  مختلف جامعه شامل  هایگروه

 از ناشی هایبه مزیت دستیابی در را متوسط جامعه و کوچک هایبخش نیز حال عین در و نماید ایجاد

 ایجاد مختلفی سطوح در فرآیند، این سازی درشبکه. کند کمک بر جامعه هاآن تأثیرات و جدید هایفرصت

 غیر هایشبکه ایجاد کلی، حالت است. در مورد استفاده هایروش  به وابسته آن سطوح و میزان که شودمی
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 کمیت سنجی  و  شناسایی  که  چند  هر.  است  هاروش   اغلب  هایمزیت  از  یکی  کنندگان،مشارکت  میان  در  رسمی

 .باشدمی نگاریآینده فعالیت یک توجه قابل هایخروجی از ولی است غیرممکن هاشبکه این

سازی از خبره بودند لذا شبکههای مورد استفاده بیشتر مبتنی بر در این پژوهش با توجه به اینکه روش  

پنل خبرگان شروع شده است و به مرور زمان با انتشار این سند و برگزاری جلسات علمی و سمینارها به سایر  

 کند.سطوح جامعه نفوذ پیدا می

 

 بندیجمع -6-4

صفهان ریزی انفر از کارکنان سازمان مدیریت و برنامه  8گری شامل  در این پژوهش ابتدا یک تیم تسهیل

اند، تشکیل شد. از طرفی چون این روش مبتنی بر خبره  نگاری مسلط شدههای آیندهکه قبالً به مبانی و روش 

 های مختلف انتخاب شدند. نفره از متخصصین و خبرگان استان با تخصص 16باشد لذا یک تیم می

 باشد. ازمی 1404تان تا افق ای از عوامل مؤثر بر توسعه اساولین قدم در این تحقیق تهیه لیست اولیه

 مالحظات پایه بر منطبق 1404 افق تا اصفهان  استان توسعه در مؤثر عوامل ترینمهم شناسایی برای رو،این

 سند  اصفهان،  استان  سرزمین  آمایش  سند  شده  تدوین  هایعامل  بندیجمع  گری با تیم تسهیل  سرزمین،  آمایش

 روش  از تر ساختن لیست مذکور،با هدف غنی .کردند باالدستی تدوین اسناد سایر اصفهان و استان توسعه

پس از پاالیش نظرات و  .شد استان استفاده اجرایی مدیران و خبرگان کارشناسان، با مصاحبه و فکری طوفان

 عامل مؤثر بر توسعه استان بدست آمد. 137مستندات یک لیست شامل 

 تمام اختیار در بودند، شده شناسایی قبل  مرحله در که عاملی 137 بیشتر لیست، کنترل و ارزیابی جهت

و مناظره به   مشارکتی، تفسیر رویکرد از استفاده با  و متمرکز صورت سپس خبرگان به و گرفت قرار خبرگان

عامل مؤثر بر توسعه  67نقد هر یک از عوامل پرداختند که ماحصل این جلسات و مباحث شناسایی و انتخاب 

 استان توسط خبرگان بوده است.  

استفاده شده است. برای بکارگیری این  مک میکبه منظور شناسایی عوامل کلیدی از روش و نرم افزار 

دهی شد و سپس با تحلیل خروجی های بین عوامل موثر توسط خبرگان وزن نرم افزار، نوع و شدت روابط ما

 علمل کلیدی شناسایی گردید. 12نرم افزار 
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افزار سناریوویزارد بکار  و نرم 1در راستای شناسایی سناریوهای سازگار، روش تحلیل تاثیر متقابل متوازن

ز عوامل کلیدی شناسایی شدند و یک ماتریس های مختلف هریک اگرفته شد. برای استفاده از این روش حالت

های عوامل کلیدی تشکیل گردید و توسط خبرگان وزن دهی شد. سپس با ورود ماتریس مربعی شامل حالت

  افق  تا  اصفهان   استان   سناریو به عنوان سناریوهای منتخب برای توسعه  5های آن،  افزار و تحلیل خروجیدر نرم

 معرفی شدند.آمایش  رویکرد با 1404

  

 
1 Cross impact balance analysis(CIB) 
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 مقدمه -1-5

نگاری توسعه استان اصفهان با رویکرد آمایش با محوریت سازمان همانطور که اشاره شد، مطالعات آینده

های مختلف عمومی و خصوصی استان ریزی استان و با همکاری جمعی از خبرگان از بخشمدیریت و برنامه

تکمیل گردید.این مطالعات برای اولین بار در استان اصفهان انجام گرفت و جزو معدود   1398در آبان ماه سال  

 مطالعاتی از این دست است که سطح استان انجام شده است.

های پژوهش یاد شده عالوه بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده، دستاوردهای ارزشمندی در زمینه

نگاری که های آیندهپژوهی و توسعه مهارتویج دانش آیندهسازی، حساس سازی مدیران و خبرگان و ترشبکه

 در سطح استان داشته است.

 در ادامه نگاهی گذرا به نتایج و دستاوردهای این پژوهش خواهیم داشت.

 

 نتایج اصلی پژوهش -2-5

  رویکرد با 1404 افق در اصفهان استان توسعه  بر اثرگذار کلیدی شناسایی عوامل -1-2-5

 آمایش 

های مطالعات آمایش استان و پیشنهاد خبرگان امل اصلی موثر بر توسعه استان بر اساس خروجیع 67 

ها در افق ها و فضای حالت آنمورد مطالعه قرار گرفت. عملکرد عوامل یاد شده، تاثیرات متقابل بین آن

( در پنل خبرگان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تبیین گردید. سپس با استفاده از  1404مطالعه)سال

شناسایی  1404امل کلیدی موثر بر توسعه استان با رویکرد آمایش سرزمین تا افق سال وعمک میکروش 

 شود. مشاهده می 1گردید. لیست عوامل کلیدی در جدول 

 با رویکرد آمایش  1404استان تا افق   ل کلیدی توسعهعوام 1 جدول

 نام عامل شناسه 

A4 کریدور علم و فناوری استان 

A8 بازار سرمایه 

A9 وریبهره 

A10 حکمرانی خوب 

A11 سهم بخش خصوصی از اقتصاد 

A13 فضای کسب و کار 
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 نام عامل شناسه 

A14 کارآفرینی 

A15 نظام بانکی 

A16 های نسبی قیمت 

A33  صادرات غیر نفتی 

A53 تحریم بین المللی 

A65 ها با مالحظات آمایشیساختار فضایی فعالیت 

 

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

پذیر در امکانسناریوی سازگار و  5پذیر عوامل کلیدی در قالب های امکانآینده استان با توجه به حالت

با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد تبیین گردید.الزم به ذکر است سناریوهای متعدد دیگری با    1404افق سال  

پژوهان و تواند جهت مطالعات دیگر در اختیار دانشهای سازگاری متفاوت نیز ایجاد گردید که میدرجه

باشد. سایر سناریوها تا حداکثر با تعداد می 6تا  2جداول عالقمندان قرار گیرد. سناریوهای سازگار به شرح 

 است.گزارش شده 4در پیوست شماره  2ناسازگاری 

 سناریو یک 2 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع تنش المللیتحریم بین

 بنیانها و صنایع دانشتوسعه شرکت بنیانیدانش

وری)متوسط رشد بهره

FTP) 
 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از 

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 های نوآور و کارآفرینایجاد تدریجی شرکت کارآفرینی
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 حالت عامل کلیدی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

بخشی در مسئولین و بر ادامه روند موجود و تسلط نگرش 

 ریزی و مدیریت استانهای اجرایی، برنامهدستگاه

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود 

 های نسبیعدم اصالح قیمت های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب

 

 سناریو دو 3 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت تنش المللیتحریم بین

 بنیانها و صنایع دانشتوسعه شرکت بنیانیدانش

وری)متوسط رشد بهره

FTP) 
 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از 

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی
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 حالت عامل کلیدی

 های نوآور و کارآفرینایجاد تدریجی شرکت کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر 

 ریزی و مدیریت استانهای اجرایی، برنامهدستگاه

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود 

 های نسبیعدم اصالح قیمت های نسبی قیمت

 فضای کسب و کار استانعدم تغییر شاخص  فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی 40افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب

 

 سناریو سه 4 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت تنش المللیتحریم بین

 بنیانها و صنایع دانشتوسعه شرکت بنیانیدانش

 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره
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 حالت عامل کلیدی

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 های نوآور و کارآفرینایجاد تدریجی شرکت کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر 

 ریزی و مدیریت استانهای اجرایی، برنامهدستگاه

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود 

 های نسبیعدم اصالح قیمت های نسبی قیمت

 فضای کسب و کار استانعدم تغییر شاخص  فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب

 

 سناریو چهار 5 جدول

 حالت عامل کلیدی

 بست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی بن المللیتحریم بین

 بنیانها و صنایع دانشتوسعه شرکت بنیانیدانش

 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره
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 حالت عامل کلیدی

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 های نوآور و کارآفرینایجاد تدریجی شرکت کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر 

 ریزی و مدیریت استانهای اجرایی، برنامهدستگاه

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود 

 های نسبیعدم اصالح قیمت های نسبی قیمت

 فضای کسب و کار استانعدم تغییر شاخص  فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب

 
 سناریو پنج  6 جدول

 حالت عامل کلیدی

 هادیپلماسی به موازات کاهش اثرپذیری تحریمپیشرفت  المللیتحریم بین

 های اصلی پیشرفتشناسایی حوزه بنیانیدانش

 0.5افزایش نرخ رشد به بیشتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 افزایش صادرات صادرات غیر نفتی

 موج گسترده کارآفرینی کارآفرینی
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 حالت عامل کلیدی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش اعمال 

سیستمی در استان)با تاکید بر ارتقاء جایگاه و اثرگذاری بیشتر 

 المللی(استان در سطوح ملی و بین

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 بهبود نسبی در افزایش سهم 

 های نسبیاصالح تدریجی قیمت های نسبی قیمت

 شاخص فضای کسب و کار استانارتقای  فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی 2کاهش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده بیشتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 افزایش شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی در عملکرد حکومت حکمرانی خوب

 

 نتایج جانبی پژوهش  -3-5

 توسعه پژوهی شکل گیری گروه مطالعات آینده -1-3-5

شده با  پژوهی با رویکرد توسعه استان شکل گرفت. گروه یادبرای اولین بار در استان یک گروه آینده

اندیشی نگاری و برگزاری جلسات همپژوهی و آیندهمرجع علمی معتبر در زمینه آینده  60مطالعه و بررسی حداقل  

نگاری تجهیز نماید. پژوهی و آیندهزمینه آیندهنفر ساعت تالش نمود خود را به دانش روز در  1000بالغ بر 

پژوهی نیز از طریق آموزش و افزارهای حوزه مطالعات آیندههای الزم در بکارگیری نرمعالوه بر این مهارت

ای که بتوانند در کنار خبرگان به خوبی به عنوان  های عملی توسط اعضای گروه کسب گردید، بگونهکارگاه

 یفای نقش نمایند.گر ایک گروه تسهیل 

 

 سازی شبکه -2-3-5

های اجرایی و عمومی و ها، برخی دستگاههای مختلفی نظیر دانشگاهبا تشکیل پنل خبرگان عمال بخش

 راستا گردیدند. پژوهی در استان شده و با آن همنمایندگان بخش خصوصی درگیر مطالعات آینده

تواند پژوهی گردید که میهای آیندهز به مهارتای از خبرگان مجهاین مشارکت منجر به ایجاد شبکه

 های مختلف باشد.نگاری در حوزهپژوهی و آیندهساز و پشتیبان مطالعات بعدی در زمینه آیندهزمینه
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 ریزیتقویت جایگاه تفکر استراتژیک در فرایند برنامه -3-3-5

رتبط روبرو هستیم که عبارتنداز: ریزی راهبردی با مفاهیمی مشابه، متفاوت و کامال مدر مبحث برنامه

 ریزی استراتژیک.تفکر استراتژیک، توسعه استراتژی و برنامه

کانوی( مورد  –های مفهومی )وروس نگاری توسعه استان و بنابر مدلدر فرایند انجام مطالعات آینده

های تفکر نماید، تفاوتتاکید میهای تفکر استراتژیک  نگاری به عنوان ورودیهای آیندهاستفاده که بر خروجی

ریزی راهبردی اهمیت و جایگاه تفکر استراتژیک در جمع مدیران و خبرگان بررسی و تبادل استراتژیک با برنامه

 نظر قرار گرفته و مورد توجه و درک مشترک واقع گردید.

 باشد.نگاری میتعمیق و غنای تفکر استراتژیک ازکاربردهای مطالعات آینده

 

 نگاری توسعه یک قالب بومی برای فرایند آینده -4-3-5

المللی و بررسی نقاط قوت  نگاری در مطالعات معتبر بینهای آیندهها و روشبا شناخت و مطالعه انواع مدل

(  Joseph Vorosنگاری با توسعه مدل )های یاد شده، یک قالب بومی برای فرایند آیندهها و روشو ضعف مدل

 فی گردید.طراحی و معر
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 معرفی خبرگان و تیم تسهیلگری  :ششمفصل  

 )به ترتیب حروف الفبا(
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 اعضای پنل خبرگان -1-6



 یلگریتسه  میخبرگان و ت یفصل ششم: معرف 
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 یلگریتسه  میخبرگان و ت یفصل ششم: معرف 
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 یلگریتسه  میخبرگان و ت یفصل ششم: معرف 
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 یلگریتسه  میخبرگان و ت یفصل ششم: معرف 
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 یلگریتسه  میخبرگان و ت یفصل ششم: معرف 
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 اعضای تیم تسهیلگری -2-6
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 یلگریتسه  میخبرگان و ت یفصل ششم: معرف 
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 هاوست یپ 
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 2و  1 یبا شاخص تعداد ناسازگار وهایسنار: 1پیوست 

 سناریو شش با تعداد ناسازگاري یک  1 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع تنش المللیتحریم بین

 توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان بنیانیدانش

 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 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 

 عدم اصالح قیمت های نسبی های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 40افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب

 

 

 

 



 هاوست یپ 
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 سناریو هفت با تعداد ناسازگاري یک  2 جدول

 حالت عامل کلیدی

 بست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی بن المللیتحریم بین

 توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان بنیانیدانش

 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر 

 مدیریت  استاندستگاه های اجرایی ، برنامه ریزی و 

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 عدم افزایش سهم بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود 

 عدم اصالح قیمت های نسبی های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 40افزایش  نظام بانکی

 کمتر از نرخ رشد اسمینرخ رشد ارزش سهام عرضه شده  بازار سرمایه

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

 حالت عامل کلیدی

 بست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی بن المللیتحریم بین

 حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش بنیانیدانش

 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 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 

 عدم اصالح قیمت های نسبی های نسبی قیمت

 شاخص فضای کسب و کار استانعدم تغییر  فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب

 

 

 



 هاوست یپ 
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 سناریو نه با تعداد ناسازگاري یک  4 جدول

 حالت عامل کلیدی

 بست دیپلماسی به موازات تشدید فشارهای داخلی بن المللیتحریم بین

 شناسایی حوزه های اصلی پیشرفت بنیانیدانش

 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین کارآفرینی

ها با فعالیتساختار فضایی 

 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 

 عدم اصالح قیمت های نسبی های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

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

 حالت کلیدیعامل 

 هاپیشرفت دیپلماسی به موازات کاهش اثرپذیری تحریم المللیتحریم بین

 حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش بنیانیدانش

 0.5افزایش نرخ رشد به بیشتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 افزایش صادرات صادرات غیر نفتی

 موج گسترده کارآفرینی کارآفرینی

ها با فضایی فعالیتساختار 

 مالحظات آمایشی

اعمال مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش 

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 

 تدریجی قیمت های نسبیاصالح  های نسبی قیمت

 ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 2کاهش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده بیشتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 افزایش شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی در عملکرد حکومت حکمرانی خوب

 

 

 



 هاوست یپ 
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 یازده با تعداد ناسازگاري یک سناریو  6 جدول

 حالت عامل کلیدی

 هاپیشرفت دیپلماسی به موازات کاهش اثرپذیری تحریم المللیتحریم بین

 توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان بنیانیدانش

 0.5افزایش نرخ رشد به بیشتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 افزایش صادرات صادرات غیر نفتی

 موج گسترده کارآفرینی کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

اعمال مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش 

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 

 اصالح تدریجی قیمت های نسبی های نسبی قیمت

 ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 2کاهش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده بیشتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 پاسخگویی و اثربخشی در عملکرد حکومتافزایش شفافیت،  حکمرانی خوب
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 سناریو دوازده با تعداد ناسازگاري دو  7 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت تنش المللیتحریم بین

 حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش بنیانیدانش

 -0.5کاهش نرخ رشد به کمتر از  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 کاهش صادرات صادرات غیر نفتی

 ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 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 

 عدم اصالح قیمت های نسبی های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 ادامه روند نامطلوب فعلی در شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی حکمرانی خوب

 



 هات وسیپ 
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 سناریو سیزده با تعداد ناسازگاري دو  8 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت تنش المللیتحریم بین

 توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان بنیانیدانش

 0.5و  -0.5نرخ رشد بین نوسان  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 ادامه وضعیت کنونی صادرات غیر نفتی

 ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

ادامه روند موجود و تسلط نگرش بخشی در مسئولین و بر 

 دستگاه های اجرایی ، برنامه ریزی و مدیریت  استان

بخش خصوصی از سهم 

 اقتصاد
 بهبود نسبی در افزایش سهم 

 اصالح تدریجی قیمت های نسبی های نسبی قیمت

 عدم تغییر شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 40افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 حکمرانی خوب
ادامه روند فعلی در شفافیت و پاسخگویی و افزایش اثربخشی 

 در اقتصاد
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 سناریو چهارده با تعداد ناسازگاري دو  9 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع تنش المللیتحریم بین

 توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان بنیانیدانش

 0.5و  -0.5نوسان نرخ رشد بین  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 ادامه وضعیت کنونی صادرات غیر نفتی

 ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

بهره گیری از روش برنامه ریزی راهبردی در نهادهای مدیریت 

تاکید بر مزیت های نسبی مناطق و و برنامه ریزی استان )با 

 توزیع متوازن زیر ساخت ها و امکانات در سطح مناطق(

سهم بخش خصوصی از 

 اقتصاد
 بهبود نسبی در افزایش سهم 

 عدم اصالح قیمت های نسبی های نسبی قیمت

 ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 هادرصدی بدهی  20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 حکمرانی خوب
ادامه روند فعلی در شفافیت و پاسخگویی و افزایش اثربخشی 

 در اقتصاد

 
 



 هاوست یپ 
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 سناریو پانزده با تعداد ناسازگاري دو  10 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع تنش المللیتحریم بین

 شناسایی حوزه های اصلی پیشرفت بنیانیدانش

 0.5و  -0.5نوسان نرخ رشد بین  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 ادامه وضعیت کنونی صادرات غیر نفتی

 ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

بهره گیری از روش برنامه ریزی راهبردی در نهادهای مدیریت 

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 

 قیمت های نسبیعدم اصالح  های نسبی قیمت

 ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 حکمرانی خوب
ادامه روند فعلی در شفافیت و پاسخگویی و افزایش اثربخشی 

 در اقتصاد
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 سناریو شانزده با تعداد ناسازگاري دو  11 جدول

 حالت عامل کلیدی

 های نظامی و محاصره دریایی تا حد تحریم جامع تنش المللیتحریم بین

 توسعه شرکتها و صنایع دانش بنیان بنیانیدانش

 0.5و  -0.5نوسان نرخ رشد بین  (FTPوری)متوسط رشد بهره

 ادامه وضعیت کنونی صادرات غیر نفتی

 ایجاد تدریجی شرکتهای نوآور و کارآفرین کارآفرینی

ها با ساختار فضایی فعالیت

 مالحظات آمایشی

اعمال مدیریت همگرای توسعه و رویکرد آمایشی و نگرش 

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 

 عدم اصالح قیمت های نسبی های نسبی قیمت

 ارتقای شاخص فضای کسب و کار استان فضای کسب و کار

 درصدی بدهی ها 20افزایش  نظام بانکی

 نرخ رشد ارزش سهام عرضه شده کمتر از نرخ رشد اسمی بازار سرمایه

 حکمرانی خوب
شفافیت و پاسخگویی و افزایش اثربخشی ادامه روند فعلی در 

 در اقتصاد

 
 

 


