چکیده
امروزه تغییرات بسیار گسترده در ابعاد مختلف؛ مدیران را با یک چالش بسیار جدی روبرو
کرده که برنامهریزیهای کنونی دیگر جوابگوی آنها نخواهد بود و لذا ضرورت دارد از
رویکردهای جدیدی در برنامهریزیهایی نظیر رویکردهای آینده نگاری استفاده شود .ضمناً
یکی از دغدغه های اصلی مدیران این است که تصمیماتی که برای آینده خواهند داشت ،چه
تأثیراتی را بر متغیرهای کلیدی مدنظر آنها خواهد گذاشت .این پژوهش با بهرهگیری از
رویکردهای آینده پژوهی و سیستمی و با اتکا به طراحی مدل پویای توسعه پایدار ،به دنبال
پاسخی برای حل این مسئله مهم مدیریتی می باشد .در این پژوهش ابتدا چارچوبی برای
توسعه پایدار ارائه و سپس با استفاده از روش میکمک ( )Mic Macبه شناسایی پیشران
های کلیدی توسعه پایدار پرداخته است .در مرحله بعد با طراحی سبد سناریو ،سناریوهای

طراحی مدل آیندهنگاری توسعه
پایدار منطقهای با رویکرد

ممکن و محتمل آتی توسعه پایدار تعیین گردیدند و در نهایت با طراحی مدل توسعه پایدار،

برنامهریزی سناریو مبنا و سیستم

ضمن امکان شبیه سازی سناریوها و تصمیمات مدیران ،تعیین سناریوهای مطلوب را از

داینامیک (مورد مطالعه :استان یزد)

سناریوهای ممکن چندبعدی و به ویژه متضاد را امکان پذیر میسازد.
کلید واژه:
آینده نگاری ،سیستم داینامیک ،توسعه پایدار ،سناریو نویسی

حمید بابایی میبدی( نویسنده مسئول)

مقدمه
در انتهای قرن بیستم میالدی ،ناکارآمدی روشهای عادی و اقدامات پیش بینی در آن عصر
مشهههود بود .این امر به دلیل عدت توجه به برخی عوامل در روشهههای کمی و شههبه عددی
بود .در واقع تغییرات بسیار سریع دنیای تجارت و کسب و کار امروزی و عدت پاسخگویی
این روشههها باعظ وهور آینده -نگاری در مبحظ فناوری شههده و در نون نگاه و روشهایی
که برای حل مسههاله به کار می رود ،تغییرات جدی حاصههل کرده اسههت .برنامهریزی بویژه
برنامه های بلندمدت مانند چ شم انداز ،راهبردها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که با
شههناخت درسههت و کافی از آینده همراه باشههد .بر این اسهها

میتوان گفت آینده پژوهان،

استادیار مدیریت دانشگاه میبد
babaei@meybod.ac.ir

غالمرضا گودرزی
دانشیار مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
rgodarzi@yahoo.com

عادل آذر
استاد مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
azara@modares.ac.ir

بازیگران کلیدی در فرایند خلق چ شم اندازهای ملی ،بخ شی و سازمانی به شمار می آیند

فیروزه عزیزی

(عباسی شاهکوه و دیگران.)46 ،1387 ،

استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

با توجه به اهمیت برنامهریزی و آیندهنگاری مدیران در سهههطو مختلف ،این پژوهش به

fazizi@modares.ac.ir

دنبال آن ا ست ،از منظر دیگری به برنامه ریزی توجه نموده و رویکرد سی ستم داینامیک و
آینده نگاری را تلفیق نموده تا بتوان مدلی متناسب با تحوالت آینده توسعه پایدار استان در
افق 1414طراحی نماید .و ضهههمن تدوین سهههناریوهای توسهههعه اسهههتان یزد ،وضهههعیت
سنار یوهای محتمل و سناریوهای مطلوب توسعه استان را تعیین نماید.

 -1بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش
در دن یای امروز با افزایش تغییرات و پو یایی های مسهههتمر در عرصههههه ج هانی ،دیگر
برنامهریزی های کالسهیک ،جوابگوی نیاز مدیران نبوده و وجود عدت قطعیت های گسهترده
و رویدادهای شگ فت انگیز ،برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران را به چالشی جدی روبرو
کرده است .همیشه این دغدغه اصلی مدیران بوده که با توجه به تغییرات و پویایی های که
امروزه با آن مواجه هسهههتیم چگونه می توان تصهههور درسهههتی از آینده داشهههت یا چه
سناریوهایی ممکن است در آینده اتفاق افتد ،و هر یک از تصمیمات و اقدامات کنونی ما چه
تأثیر بر متغیرهای مهم توسههعه خواهد گذاشههت .اسههتان یزد به دلیل داشههتن یک موقعیت
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ا ستراتژیک و ویژه از اهمیت زیادی در برنامهریزی های تو سعه برخوردار ا ست .این پژوهش در نظر دارد با ا ستفاده از مدل نوین برنامه
ریزی راهبردی توسعه پایدار و طراحی مدل مناسب سیستم داینامیک توسعه ،ضمن شناسایی سناریوهای ممکن و محتمل توسعه استان
در سالهای آتی ،سناریوهای مطلوب توسعه را نیز تعیین نماید.

 -2روشهاي آيندهنگاري
تعداد فنون و روشهای مورد اسهتفاده در آیندهپژوهی در منابع مختلف متفاوت بوده و بین  30تا  50مورد ذکر شهده اسهت .این روشها
معموال از دو جنبه و دیگاه د ستهبندی می شوند .نخ ست کمی ،کیفی یا شبه کیفی بودن روشها مدنظر ا ست و سپس هنجاری یا اکت شافی
بودن روشها در آیندهپژوهی مورد توجه قرار می گیرد .در اینجا با مدنظر قرار دادن روشهای ارائه شده در کتاب پروژه هزاره با عنوان
«روششههناسههی پژوهش آیندهها» بهعنوان یکی از معتبرترین و جدیدترین منابع روششههناسههی در آیندهپژوهی 15 ،روش که از اهمیت و
ضرورت بیشتری برخوردار بودند ،انتخاب گردیدند (فاتحراد و همکاران .)144-145 :1392 ،خالصه این روشها در جدول ذیل بیان شده
است.
جدول  :1دستهبندی روشهای آیندهنگاری (فاتحراد وهمکاران)145:1392،
روشها

کمی

مدلسازی عامل
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تحلیل تاثیرات متقابل

*

مدلهای تصمیمگیری

*

دلفی
مدلسازی آماری

کیفی

هنجاری

*

*

*

*
*
*

*

*

*

روشهای مشارکتی
آیندههای شخصی
بازار پیشبینی
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*

متن کاوی

*

*

*

*
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 -3مدل سیستم داينامیک
مدل سیستم داینامیک در سال  1957میالدی توسط جی فارستر از دانشگاه ات آی تی مطر گردید(لین ،)2006 ،2000 ،1که این مدل برای
هر دو رویکرد کمی و کیفی کاربرد دارد .هم چنین می توان گفت ،سیستم داینامیک برای شناسایی و تجزیه و تحلیل سیستم های پیچیده
مناسب است( .کونک .)2017 ، 2روش مدل سازی پویایی سیستم سه ویژگی دا رد؛ اول مفهوت حلقه های بازخورد اطالعات است که شامل
جمع آوری اطالعات در مورد و ضعیت سی ستم و متعاقب ًا برخی از اقدامات تأثیرگذار ا ست که و ضعیت سی ستم را تغییر می دهد .ویژگی
دوت شبیه سازی رایانه ا ست که ان سانها می توانند چنین حلقه هایی را مفهوت سازی کنند ،اما فاقد توانایی شناختی برای ا ستنباط رفتار
دینامیکی هسههتند ،از این رو شههبیه سههازی رایانه ای به صههورت دقیق برای اسههتنباط پیامدهای رفتاری شههبکه علی در طول زمان مورد
استفاده قرار می گیرد .سومین ویژگی سیستم داینامیک ،نیاز به تعامل با مدلهای ذهنی است که مهمترین اطالعات در مورد موقعیت های
اجتماعی فقط به عنوان "مدل های ذهنی" نگهداری می شود .این مدلهای ذهنی پیچیده و دقیق و شامل اطالعات کمی ه ستند(لین.)2000 ،3
بنابراین مدل سیستم دینامیک یک بازنمایی از سیستم دنیای واقعی به منظور مطالعه رفتار سیستم ،تحت شرایط آزمایشی مختلف است.

 . 4پ ژوهشهاي انجام گرفته
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر طراحی مدل آیندهنگاری توسعه پایدار با رویکرد برنامه ریزی برمبنای سناریو و سیستم داینامیک
اسهت .در جدول ذیل به بررسهی تعدادی از پژوهش های داخلی و خارجی صهورت گرفته در زمینه آیندهنگاری توسهعه منطقهای و برنامه
ریزی منطقهای پرداخته و اهداف ،تکنیک های مورد استفاده و دستاوردهای آنان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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جدول  :2پژوهشهای پیشین
پژوهشگر

ریو
کارمنادو

و همکاران ()2014

بررسهی مهارتها و صهالحیتهای

رویههکههرد هههمههکههاری بهها مههردت،

مؤ ثر بر توسههههعههه م ن طقهههای و

هماهنگسههازی عناصههر یادگیری

منطقهای در رومانی در سهه بخش متمرکز شهدهاند:

روستایی در رومانی

اجتماعی و برنامهریزی و مدیریت

فنی -کارآفرینی و اخالقی-اجتماعی و سهههیاسهههی -

مدلهای بینالمللی پروژه.

متنی

4

هدف

تکنیکها

دستاوردها
مهارتهای اصههلی ،تواناییها و ورفیتهای توسههعه

5

()2014

دارکو

مدیران ارشهههد و میانی مایل به پیروی از روشهههی

بررسهههی این موضهههون که چگونه
رویکرد تو سعه ا ستراتژی مبتنی بر
آینههده نگری را می توان بههه من ظور

ب سیار منا سب بهمنظور کمک به تو سعه ا ستراتژی
رویکرد توسعه استراتژی

در شرایط ایدهها ،دادهها ،زمان ،منابع و کار تحلیلی

اعمال پتانسهیل مدیریت میانی بهکار

هستند.

اسهههت فاده از تکنولوژی آی ندهنگری

نیروی محرک اصهههلی برای اجرای تحوالت کاهش

برد.

()2014

فارستر
6

برای شهههنهاسههههایی فنآوری ها و

بررسی دلفی با متخصصان

هزینه ،توسط صرفهجویی در منابع و انرژی است.

فرآیندها در صنعت خودرو آلمان

همکاران ()2015

8

()2015

کههنسههههتههانههتههیههن  7و رافورد

به مفهوت روششههناسههی رویکرد

ارائه یک مدل توصههیفی و بهبود نوآوری در فرهنگ

دوراندیشههی و مسههیرنمای یکپارچه

ترکیبی آینههدهنگههاری یکپههارچههه

که شههرط موثر و کارآمد با اسههتفاده از آیندهنگاری

شهههر و تفصهههیل رویکردی ترکیب
برای مدیریت نوآوری شهههرکتهای

شهههرکههتههها و مسهههیریههابی راه

یکپارچه شرکتها است.

بزرگ

میپردازد.

سههیسههتم عامل آیندهنگری آنالین:

سهناریونویسهی چهره به چهره و

نتایج در زمینه م سائل و فر صتهای در حال وهور

مدارک و شهههواهد برای تاثیر آن ها

استراتژی آیندهنگاری

برای برنامهریزی سههناریو ،بهویژه برای پروژههای
سناریوهای عمومی مورد بحظ قرار گرفت.

در بههرنههامهههریههزی سههههنههاریههو و
آیندهنگری استراتژیک

()2014

دارسههههت و همکههاران

پویش محیطی .تجزیههه و تحلیههل
نشههان دادن توسههعه و پیادهسههازی

عدت قطع یت .سههههاخت و سههههاز

سههیسههتم  RAHSنه تنها یک ابزار برای آیندهنگری

سیستم پشتیبانی آیندهنگری مناسب

سهههنههاریو اکتشههههافی .ارزیههابی

است ،بلکه زمینه توسعه دانش در آینده را نیز فراهم

برای نیروهای مسلح فدرال آلمان

گزینههای اسهههتراتژیک .نوشهههتن

میکند.

9

سناریو و نظارت بر سناریو

کلر )2014( 10

تاثیر فنآوری ارتباطات و اطالعات
()ICT

در

آیهههههنهههههده

و

فن آوری ارتباطات و اطالعات در پیشهههبرد و بهبود

مطالعه دلفی

فرآیندهای آیندهنگری موثر است.

فرآیندهای آیندهنگری

()2012

چن
11

آیندهنگاری تکنولوژی در صهههنعت

تکنیههک دلفی وشهههبیهههسههههازی

 ICTچین

داینامیک.

ضهههرورت گسهههترش زیرسهههاختهای شهههبکه IP
بهمنظور پشتیبانی از فنآوری احسا

میشود.

()2009
()2013

کالرز و همکههاران 12ثقفی و احمدی

سهههناریوهای توسهههعه فنآوری در انرژی و بخش
آیهنههدهنهگههاری تهکهنهولهوژی بهرای

تجزیه و تحلیل با روش  Swotو

سههوخت در لهسههتان و همچنین نقشههههای مربوطه

چشههمانداز توسههعه بخش انرژی در

 Steepو بههه کههمههک نههرتافههزار

برای اجرا فرموله شده است.

لهستان تا سال 2030

.MICMAC

روشهههی برای تعیین عوامل موفقیت

تاپسیس فازی

روش تفکر ارزشی ما را قادر به شناسایی نیازهای
محسههو

دولت با رویکرد آیندهنگاری

و نامحسههو

پیشبینی میسازد.

165

از سهههامداران با رویکرد
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سرداری و همکارن ()1394

یاف ته های پژوهش نشههههان داد در مدل ، SWOT
آمایش منطقههای مرزی با تاکید بر

راهبرد تدافعی بهعنوان اسهههتراتژی اصهههلی انتخاب

راهبردها و اولویتهای برنامهریزی

شده و در مدل  SWOT-AHPراهبردهای تهاجمی

(منطقههای مرزی مریوان و بانه)

کاربرد مدل  SWOTو AHP

بها امتیهاز  0.861بههعنوان اسهههتراتژی اصهههلی و
راهبردهههای بههازنگری بهها امتیههاز  0.680بهههعنوان
استراتژی آلترناتیو برگزیده شده است.

پارسیپور و عربی ()1393

شبکه نامتعادل شهری منطقه خراسان پس از تقسیم
و در زیرمنطقه حاصهههله تفاوت زیادی را نشهههان
نمیدهد .بنابراین تقسهیمات سهیاسهی-اداری هرچند
طر آ مایش سهههرزمین و شهههب که

بهرهگیری از مههدلهههای مرتبههه -

بهتنهایی نمیتواند راهگشهههای متعادلسهههازی نظات

شههههری جدید حاصهههل از تقسهههیم

اندازه

شهههبکه سهههکونتگاهی باشهههد ،اما میتواند با نظات
برنامهریزی منطقهای بسهههترسهههاز ایجاد تعادلهای

خراسان

درون منطقهای باشد.

بختیاری و دهقانی زاده ()1392

بخش صهههنعت با توجه به ارتباطات خود با سهههایر
بخشها ،در برآورده نمودن تقاضهههای واسهههطهای
نقش فعالیتهای صنعتی در توسعه
اقتصادی

آنها ،تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر
روش داده  -ستانده

بخشها در کل سهههیسهههتم اقتصهههادی مناطق ایجاد
مینماید.

خسروی و همکاران ()1391

اجرای سههناریوهای وضههع مطلوب توسههعه اسههتان،
تاثیر وزنی قابل توجهی در برابر سهههناریو وضهههع
موجود دارد اما اجرای سهههناریوهای آرمانی بهعلت

برنامهریزی آمایش ا ستان لر ستان

احتمال وقون و پیادهسههازی سههناریوها ،تاثیر وزنی

()1390

زالی

همکاران()1389

پهههورمهههحهههمهههدی و

بر مبنای نظریه سناریوی برتر

با رویکرد سناریونویسی

آیهههنهههده نهههگهههاری راههههبهههردی و

با رویکرد سههه ناریونویسهههی و

احتمال وقون متوسهههط به باال و  291سهههناریو با

سیاستگذاری منطقهای

نرتافزار سناریو ویزارد

احتمال وقون پایین و ضههعیف ،اسههتخراج گردید که

مهندسههی مجدد فرآیند برنامه ریزی

مقایسههه تطبیقی و ارائه چارچوب

یک چارچوب فرآیندی یازده مرحله ای با رویکرد

با تأکید بر کاربرد آینده نگاری

پیشنهادی

هنجاری به منظور برنامه ریزی در عرصههه شهههری

پایینتری از اجرای سناریوهای مطلوب می گذارد.

در این مقاله ابتدا  14عامل مؤثر بر فرایند توسهههعه
استخراج و برای این عوامل با روش سناریونویسی،
 59و ضعیت ممکن و محتمل در آینده استان تعریف
گردید .سهههپس با اسهههتفاده از قابلیتهای نرتافزار
سهههناریو ویزارد با تشهههکیل ماتریس  ،59 ×59پنج
سناریوی با احتمال وقون بسیار باال 19 ،سناریو با

پنج سهناریوی بسهیار قوی و  19سهناریو با احتمال
وقون متوسط به باال مورد تحلیل قرار گرفت.

و منطقه ای پیشهههنهاد کردیده اسهههت ،که گات های
جامعی را در بر نا مه ریزی منط قه ای با رویکرد
آینده نگاری شامل می شود.

با بررسهی پژوهش های انجات شهده در این زمینه ،پژوهش ها زالی و پورمحمدی و همکاران ،چارچوب و گات های جامعی را حوزه آینده
نگاری ارائه داده اند که در این پژوهش از این چارچوب بهره گرفته شده و با تلفیق آن با رویکرد سیستم داینامیک ،مدل توسعه پایدار را
طراحی کرده ایم.
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 . 5روش تحقیق
با توجّه به انوان تحقیقات ذکر شده ،نون این تحقیق بر ا سا

هدف ،کاربردی -تو سعه ای ،از نظر گردآوری داده ها تو صیفی ا ست .که با

استفاده ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجات شده است .برای جمع آوری اطالعات از روش پرسشنامه ،مصاحبه و پنل خبرگان استفاده
گردید .جامعه آماری پژوهش حاضر ،خبرگان استان یزد می باشند و خبرگان استان در ابعاد مختلف توسعه پایدار شناسایی شدهاند.

 . 6مراحل انجام پژوهش
به طور کلی ،سیر روند انجات پژوهش در شکل  1آمده است.

مط
العات
کتابخانه-

بررسی مبانی آینده نگاری توسعه پایدار

پانل خبرگان

تعیین چارچوب مفهومی توسعه پایدار
پرسشنامه

شناسایی عوامل مؤثر بر روند توسعه
پانل خبرگان

پرسشنامه

تحلیل ماتریس اثرات متقاطع با استفاده از مدل MIC MAC
پانل خبرگان

پرسشنامه

طراحی سبد سناریوهای توسعه استان با استفاده از Scenario Wizard

تفکیک سناریوهای ممکن و محتمل استان

پانل خبرگان

مصاحبه

مدلسازی توسعه پایدار با سیستم داینامیک

پانل خبرگان

تدوین سناریوهای مطلوب استان

شکل  1سیر روند پژوهش
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 -7تجزيه و تحلیل داده ها
 -1-7شناسايی عوامل مؤثر بر روند توسعه پايدار استان و تعیین عوامل کلیدي
در این مرحله به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار استان یزد ،پرسشنامه ای از چارچوب مفهومی بدست آمده از مرحله دوت تنظیم گردید و
بین خبرگان استانی توزیع گردید.
با جمع آوری پر س شنامه و ت جمیع نظر خبرگان عواملی که میانگین اهمیت آن ها از نظر خبرگان پایین تر از متو سط بود حذف گردید و بقیه عوامل وارد
مرحله بعد شههد .در این مرحله  10عامل حذف ،و  32عامل کلیدی به مرحله بعدی راه پیدا کرد ،که این عوامل کلیدی در سههه سههیسههتم طبیعی ،حمایتی،
سرمایه انسانی به شر جداول  3تا  5هستند:

جدول  :3عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار استان(سیستم طبیعی)
ردیف

بخش

سیستم

معیار

1

زیر معیار
تغییر اقلیم

اتمسقر

2

کیفیت هوا
کاربری کشاورزی

3
4

سیستم طبیعی

5

بخش محیطی و منابع

کاربری صنعتی

زمین

بیابان زدایی
شهرنشینی

6
7

کمیت آب

آب شیرین

8

کیفیت آب

جدول  :4عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار استان(سیستم حمایتی)
ردیف

بخش

سیستم

زیر معیار

معیار

عملکرد اقتصادی

9
10

ساختار اقتصادی

11

بهخههش سههههیسههههتههم

12

اقتصادی

داد و ستد
وضعیت مالی
تولید صنعتی

13

تولید کشاورزی

تولید

14
15

تولید خدماتی
سیستم حمایتی

الگوهای تولید و مصرف

16
17
18

استفاده از انرژی
تولید و مدیریت پسماند
اجرای راهبرد توسعه پایدار

چارچوب نهادی

بخش زیرساختی

همکاری بین المللی
زیرساخت ارتباطی

19
20

علوت و فناوری

ورفیت نهادی

میزان آمادگی برای پاسخ به بالیا

21

جدول  :5عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار استان(سیستم سرمایه انسانی)
ردیف

سیستم

بخش

22

معیار

زیر معیار

برابری و عدالت

فقر
وضعیت تغذیه

23
24
بخش سیستم اجتماعی

25

بهداشت

26
27

سیستم سرمایه انسانی

29

امنیت

جرایم

جمعیت

تغییر جمعیت

آموزش

بخش توسعه فردی

31
32

آب آشامیدنی
ارائه خدمات بهداشتی

28
30

فاضالب

بخش دولتی عمومی
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سطح آموزش
سواد

مسکن

شرایط زندگی

بودجه

بودجه عمومی
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 2 -7شناسايی پیشران هاي کلیدي توسعه با روش تحلیل ماتريس اثرات متقاطع
همانطوریکه بیان شههد  32عامل به عنوان عوامل مؤثر بر توسههعه پایدار اسههتان یزد شههناسههایی و با نرت افزار میک مک جهت اسههتخراج
پیشهران های کلیدی توسهعه اسهتان مورد تحلیل قرار گرفتند .ابعاد ماتریس  32*32بود که در سهه سهیسهتم (طبیعی ،حمایتی و سهرمایه
انسههانی) و در  6بخش (محیطی و منابع ،سههیسههتم اقتصههادی ،زیرسههاختی ،سههیسههتم اجتماعی ،توسههعه فردی ،دولتی عمومی) و در 15
معیار(اتم سفر ،زمین ،آب شیرین ،ساختار اقت صادی ،تولید ،الگوهای تولید و م صرف ،چارچوب نهادی ،ورفیت نهادی ،برابری و عدالت،
بهداشت ،امنیت ،جمعیت ،آموزش ،مسکن و بودجه) تنظیم شده است.
همانطور که در شههکل  2مشههاهده می گردد ،با تجزیه و تحلیل روش میک مک جمعیت ،تولید صههنعتی ،تولید کشههاورزی ،تولید خدمات و
کاربری زمین به عنوان  5پیشران کلیدی توسعه پایدار شناسایی گردیدند.

شکل  :1نقشه پراکندگی متغیرها و جایگاه آن ها در محور تأثیرگذاری-تأثیرپذیری در روش میک مک

 3 -7نمودار جريان مدلسازي توسعه پايدار استان
هرچند نمودارهای حلقه علی ،ساختار بازخوردی را به خوبی ن شان می دهند ،اما برای شبیه سازی کامپیوتری منا سب نی ستند .بنابراین
ن سبت به طراحی نمودارهای جریان زیر سی ستم ها می پردازیم .بنابراین برای  5پی شران کلیدی ا ستخراج شده از روش میک مک نمودار
جریان طراحی گردید.

1-3 -7

نمودار جريان زيرسیستم جمعیت:

نمودار جریان زیر سیستم جمعیت در شکل  3آمده است .متغیر سطح در این نمودار جمعیت می باشد.
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شکل  :3نمودار جریان زیرسیستم جمعیت

 2 -3 -7نمودار جريان زيرسیستم تولید صنعتی
نمودار جریان زیر سی ستم تولید بخش صنعت در شکل  4آمده ا ست .متغیر های سطح در این نمودار سرمایه و ارزش تولیدناخالص
داخلی بخش صنعت می باشد.

شکل  :4نمودار جریان زیرسیستم تولید صنعتی

 3 -3 -7نمودار جريان زيرسیستم تولید کش اورزي
نمودار جریان زیر سی ستم تولید بخش ک شاورزی در شکل  5آمده ا ست .متغیر های سطح در این نمودار سرمایه و تولیدناخلص داخلی
بخش کشاورزی می باشد.
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شکل  :5نمودار جریان زیرسیستم تولید کشاورزی

 4 -3 -6نمودار جريان زيرسیستم تولید خدمات
نمودار جریان زیر سهیسهتم تولید بخش خدمات در شهکل  6آمده اسهت .متغیر های سهطح در این نمودار سهرمایه و ارزش تولیدناخالص
داخلی بخش خدمات می باشد.

شکل  :6نمودار جریان زیرسیستم تولید خدمات

 5 -3 -7نمودار جريان زيرسیستم کاربري زمین
نمودار جریان زیر سی ستم کاربری زمین در شکل  7آمده ا ست .متغیر های سطح در این منطقه جنگلی ،زمین ک شاورزی ،زمین ا ستفاده
نشده(که شامل بیابان ،مراتع و  )...و ارزش زمین صنعتی و شهری می باشد.
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شکل  :7نمودار جریان زیرسیستم کاربری زمین
با توجه به ترکیب زیر سی ستمهای مذکور در نهایت نمودار جریان مدل تو سعه پایدار ا ستان یزد در قالب شکل  7ن شان داده شده ا ست.
همانطور که در شکل  8نیز م شخص ا ست در طراحی نمودار جریان مدل نهایی با توجه به رفع ا شکاالت مدل در حین فرموله کردن و
اهمیت موضون آب برای ا ستان منابع آب نیز به عنوان یک سطح درنظر گرفته شده است.
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<Time>

Public sector
budgets

capital of service
sector

Investment in the
service sector

depreciation
service sector.

<Time>

land fertility

<Domestic water
shortage>

population below
poverty

health

Infrastructure
development

effect of soil quality
on yield

average life
of service
capital

service GDP value
service value
added

processing loss
production method

per capita income
GDP.

human well-being

capital elasticity

land yield

eff on capital
life expectancy

level of literacy

maternal
mortality rate

quality of life

agricultural
productivity

sector employment

eff on inv

infant mortality rate

degree of
Envornmental

birth rate

capital of agriculture
sector

population

investment in the
agriculture sector

in migration
Desired Urban &
industrial land
rate of urbanization

air purification
capacity

<Infrastructure
development>

productions value

eff on water
shortage

industrial value

industrial
productions

increase of forest
forest area
unused land
area

industrial
productivity

eff of ind

industrial value lost

value of industrial
products

<Industrial water
shortage>

investment in the
industrial sector

capital of industrial
sector

industrial
technology
industrial capital
intensity

desired arable land

average life of
industrial capital

Industrial sector
workforce

agricultural to
unused land

deforestation

Industrial
depreciation

fraction of agricultural inputs
allocated to land
development

other investment Value produced per
unit area

eff water
land removal for urban
& industrial land

industrial GDP value

eff of land
agricultural value
lost

time to remove

urban &
industrial land

green land

agricultural
productions
time to lost

agricultural GDP value
value of agricultural
products

desired change in urban
& industrial land

Urban & Industrial land
required per capita

harvested area

depreciation
agriculture sector

death

level of pollution
number of active
vehicles

harvesting rate

average life of
agricultural capital

out migration

birth
annual Municipal
solid waste

<agricultural land>

agricultural
technology

agricultural capital
intensity

death rate

development cost
per hectare

agricultural
land

arable land
development

time to arable
eff on land

agricultural water
shortage

Water transferred
from outside

Ground water
resources

average life of land
Ratio of agri water demand to
total socio-economic water
demand
agricultural water
demand

total socio-economic
water demand

water use per
cultivated area

Recycling water
from industry
Ratio of industrial water
demand to total
socio-economic water demand

Water demand of
rural households
Ratio of domestic water
demand to total
socio-economic water demand

Domestic water
shortage

Total recycling
water

Industrial water
demand

Industrial water
use

Coefficients of industrial
wastewater discharged into
treatmen plan
Urban domestics water
consumption coefficient

Total available water
resources

Industrial water
shortage

domestic water
demand

Water demand of
urban households

Water availability-demand
balance

Surface water
resources

Rate of industrial
water repeating use

Returning water from
agriculture
recycling water from urban
wastewater treatment plant

Wastewater in
treatment plant
Industry wastewater
discharge into wastewater
treatment plant

Wastewater plant
treatment rate

Urban domestic
wastewater discharge

 نمودار جریان مدل توسعه پایدار استان یزد:8 شکل

 آزمون مدل6-3 -7
)10،1389 ،(آذر و خدیور:مهمترین آزمونهایی که برای اطمینان از اعتبار مدلهای سیستم داینامیک انجات میشوند عبارتند از
 برای اطمینان از درست انتخاب شدن مرزهای مدل:آزمون کفایت مرزهای مدل
 در این آزمون رفتار متغیرهای اصلی مدل در حالت های حدی (مقادیر بسیار زیاد و بسیار کم) بررسی شده و میزان:آزمون حالت حدی
 منفی نشههدن متغیرهای حالت نیز از جمله موارد بررسههی شههده در این آزمون.حسههاسههیت مدل در برابر این تغییرات مطالعه می شههود
.میباشد
 به منظور تعیین واحد متغیرها و هماهنگی ابعاد آنها با واقعیت آزمون:آزمون دیمانسیون
 در این بخش نتیجه مهمترین آزمونهایی که روی مدل، به منظور جلوگیری از بروز رفتارهای غیرمنطقی از مدل:سههازگاری توابع عددی
. ارائه میشود،انجات شده است به عنوان آزمون روایی مدل
 برای انجات این آزمون رفتار متغیرهای مدل با الگوهای رفتاری که با اسهههتفاده از دادههای واقعی به دسهههت آمده اسهههت:بازتولید رفتار
.آزمون میشود

 آزمون کفايت مرزهاي مدل1-2 -3 -7
. پیشران های کلیدی توسعه پایدار استان مبنای انتخاب متغیرهای درونزا هستند،در ارتباط با طراحی مدل توسعه پایدار در این پژوهش
 به صورت برونزا در نظر گرفته،در ب سط مدل نیز سعی شده ا ست تا برخی متغیرها که باعظ گ سترش خالی از فایده مدل می شوند
.شوند

 آزمون حالت حدي2 -2 -3 -7
.انجات این آزمون نشان داد که رفتار غیر منطقی از مدل مشاهده نمی شود
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متغیر ارزش صنعتی( ) industrial valueرا صفر کردیم که قطعا بای ستی ارزش مح صوالت صنعتی نیز صفر گردد که رفتار مدل هم
همین را نشان داد(.شکل )9
value of industrial products
.1

.075

.05

.025

1412

1408

1404

1396
1400
)Time (Year

1392

1388

1384

0
1380

value of industrial products : Current

شکل  :9آزمون مدل تحت مقادیر حدی متغیر ارزش محصوالت صنعتی
و سرمایه بخش صنعت بزودی صفر می شود(.شکل )10
capital of industrial sector
20 M

15 M

10 M

5M

1412

1408

1404

1396 1400
)Time (Year

1392

1388

1384

0
1380

capital of industrial sector : Current

شکل  :10آزمون مدل تحت مقادیر حدی متغیر سرمایه بخش صنعت
همچنین اگر همین متغیر را در شرایط حدی حداکثر قرار دهیم متغیر سرمایه بخش صنعت باید بسمت بی نهایت حرکت کنند(.شکل )11
capital of industrial sector
2T

1.5 T

1T

500 B

1412

1408

1404

1396 1400
)Time (Year

1392

1388

1384

0
1380

capital of industrial sector : Current

شکل  :11آزمون مدل تحت مقادیر حدی متغیر سرمایه بخش صنعت

 3 -2 -3 -7آزمون ديمانسیون
این آزمون به منظور تعیین واحد متغیرها و هماهنگی آنها با واقعیت انجات می شود که با ا ستفاده از چک واحدها( )units checkتو سط
نرت افزار ونسیم واحدها چک و بعد از رفع اشکاالت تایید شد(.شکل )12
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شکل  :12آزمون دیمانسیون مدل تحت Units Check

 4 -2 -3 -7آزمون سازگاري توابع عددي
برای محاسبه مقادیر مربوط به متغیرها ،از توابع عددی استفاده شد .در بررسی های متعدد روی مدل این نتیجه به دست آمد که برخی از
مقادیر باعظ رفتار غیرمنطقی مدل می شوند که آن مقادیر حذف شده و فرمول مربوطه بازنگری شد.

 5 -2 -3 -7آزمون بازتولید رفتار
همانطور که از نمودار  13م شخص ا ست زمین ک شاورزی ب سرعت در حال از بین رفتن و تغییر کاربری ا ست بدلیل خ شک سالی های
متعدد و مهاجرت افراد از روستا به شهر که این نیز با رفتار واقعی مشابه است.
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شکل  :13آزمون بازتولید رفتار مدل تحت متغیر زمین کشاورزی
در نهایت این مدل فرموله شده و در قالب شکل زیر ارزیابی مدل با استفاده از  Model Checkانجات شد که درستی مدل مورد تأیید می
باشد.

نتیجه گیري
این پژوهش با هدف طراحی مدل توسههعه پایدار اسههتان یزد با رویکرد سههیسههتم داینامیک و آینده نگاری و تعیین وضههعیت سههناریوهای
محتمل انجات شده است.
مبانی نظری و رویکرد تئوریک این پژوهش بر مبانی فکری آینده نگاری و رویکرد سهههیسهههتمی بنیان نهاده شهههده .روش این تحقیق از
پیچیدگی و نوآوری منحصر به فردی برخوردار است .چرا که عالوه بر طراحی مدل پویای توسعه پایدار استان از شبیه سازی این مدل
برای تعیین و شناسایی سناریوهای مطلوب(که تاکنون در مطالعات انجات شده به صورت کیفی و کامال قضاوتی صورت می گرفته است).
بهره گرفته شده ا ست .هم چنین در این پژوهش یک چارچوب مفهومی تو سعه پایدار ارائه شده ا ست .در این پژوهش از روش م صاحبه،
پر س شنامه و پانل خبرگان برای جمع آوری نظرات خبرگان ا ستفاده شد .ابتدا عوامل مؤثر در چارچوب تو سعه پایدار ا ستخراج گردید و
با نظر خبرگان عوامل متنا سب و با اهمیت در تو سعه ا ستان در قالب این چارچوب تعیین شد سپس پی شران های کلیدی از روش تحلیل
تأثیرات متقاطع ا س تخراج گردید .برای تعیین و شنا سایی سناریوهای ممکن و محتمل از روش تحلیل تعادلی اثر متقابل( )CIBبهره گرفته
شده است و درنهایت از روش سیستم داینامیک برای طراحی مدل توسعه پایدار استان استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها
از نرت افزارهای میک مک ،سناریو ویز ارد و ونسیم استفاده گردید .داده ها از روش مصاحبه ،پرسشنامه و پانل خبرگان جمع آوری و با
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نرت افزارهای فوق تحلیل شهههد .در این مقاله اسهههتفاده همزمان از نرت افزارهای میک مک ،سهههناریو ویزارد و ونسهههیم برای اولین بار در
برنامه ریزی توسعه پایدار ،جز نوآوری های آن می توان به شمار آورد که نتایج پژوهش نیز بیان کننده همین مطلب می باشد.
درابتدا  42عامل مؤثر بر توسعه پایدار استان در قالب چارچوب مفهومی توسعه پایدار پیشنهادی ارائه شده در پژوهش شناسایی گردید.
در مرحله بعد با نظر خبرگان ا ستان  32عامل مؤثربا اهمیت باالتر بر تو سعه پایدار ا ستان تعیین گردید .از میان  32عامل مؤثر در نتیجه
تجزیه و تحلیل اثرات متقاطع تعداد  5پیشران کلیدی انتخاب شدند ،در نهایت تعداد  22وضعیت ممکن (با تعریف وضعیت های احتمالی هر
عامل در آینده پیش روی استان) طراحی گردید
در مرحله بعد با تحلیل نتایج سناریو ویزارد  4سناریو قوی پیش روی استان در افق آتی شناسایی و با طراحی مدل پویای توسعه پایدار
اسههتان با سههیسههتم داینامیک ،سههناریوها وارد مدل شههده تا تأثیر آن بر متغیرهای کلیدی اسههتان در آینده تعیین گردد تا بتوان وضههعیت
مطلوبیت سناریوها تعیین نمود.
از آنجاییکه یکی از نوآوری های این مقاله اسهتفاده از شهبیه سهازی مدل پویای توسهعه پایدار اسهتان به منظور تعیین وضهعیت مطلوبیت
سناریوهای آتی استان میباشد ،در این قسمت به ارائه رفتار متغیرهای اصلی مدل توسعه پایدار استان یزد(پیشران های کلیدی)با وارد
کردن هر یک از سناریوهای آتی ا ستان در  20سال آینده می پردازیم بازه زمانی برای اجرای شبیه سازی دلخواه ا ست و مدل قابلیت
اجرا برای هر بازه زمانی مورد نظر را دارد اما جهت ارزیابی نتایج تا چشههمانداز بیسههت سههاله افق  1414انتخاب شههده اسههت .عناوین
سناریوهای آتی استان در قالب جدول  6آمده است:
جدول  :6عناوین سناریوهای آتی استان
سناریو

جمعیت

تولید صنعتی

شهههر دوسهههت

پایدارسهههازی جمعیت و

رشههههد بین3- 5

داشتنی

تعادل مهاجرتها

شهر بدون رشد

پایدارسهههازی جمعیت و
تعادل مهاجرتها

رشد بدون شهر

بحران جمعیتی

ویران شهر

بحران جمعیتی

درصد

تولید کشاورزی

تولید خدمات

رشد بین 3-5درصد

رشد بین 3-5درصد

شهرنشینی(زمین شهری)
الگوی رشهههد متعادل(الگوی سهههنتی و
بومی رشد شهر)
الگوی رشهههد متعادل(الگوی سهههنتی و

رشد منفی

رشد منفی

رشد منفی

رشههد باالی 10

رشهههههد بههاالی 10

رشهههههد بههاالی 10

الگوی رشهههد بسهههیار نامطلوب و غیر

درصد

درصد

درصد

کارآمد شهر

رشد منفی

رشد منفی

رشد منفی

بومی رشد شهر)

الگوی رشهههد بسهههیار نامطلوب و غیر
کارآمد شهر

سناريوي شهر دوست داشتنی
با توجه به وارد کردن این سناریو به مدل توسعه پایدار استان و وضعیت متغیرهای کلیدی ،در قالب شکلهای زیر می توان گفت به طور
کلی سناریوی موردنظر مطلوب میباشد .و وضعیت کیفیت زندگی رو به بهبود می باشد.
در این سهناریو مهاجرت نر ثابت و متعادل دارد و جمعیت پایدار و دارای رشهدی متعادل و کم می باشهد .به طور کلی درمورد سهناریو
شهر دو ست دا شتنی می توان گفت یک سناریو ن سبتا مطلوب ا ست زیرا ا ستان ر شد متو سطی را در هر سه حوزه صنعت ،ک شاورزی و
خدمات دارا بوده و ضههمنا جمعیت پایدار و مهاجرت در حد متوازنی اتفاق افتاده و هم چنین از لحاش شهههرنشههینی نیز اسههتان وضههعیت
مطلوبی را خواهد داشههت به ویژه با توجه مدل مفهومی پیشههنهادی توسههعه پایدار اسههتان ،وضههعیت متغیر کیفیت زندگی در مدل پویای
توسعه پایدار استان نسبتا مطلوب تر از سناریوهای دیگر است .درمورد سناریو ویران شهر نیز میتوان گفت این سناریو بحرانی است.
زیرا با توجه به بحران جمعیت ،رشد منفی اقتصادی استان و رشد بسیار نامطلوب شهری چیزی جز ویرانهای از استان باقی نخواهد ماند
و هم چنین کیفیت زندگی و ضعیت نامطلوبی را خواهد دا شت .سناریو ر شد بدون شهر نیز ن سبتا نامطلوب ا ست ،زیرا در ست ا ست که
ا ستان از لحاش اقت صادی در همه بخشها ر شد باالی  10در ص د را تجربه خواهد کرد ولی بحران جمعیتی و ر شد ب سیار نامطلوب را نیز
در پی خواهد دا شت ،چرا که با برر سیهای انجات شده می توان دید که در مناطقی از ایران(نظیر تهران) و دنیا که ر شد ن سبتا خوبی از
لحاش اقت صادی ن سبت به سایر نقاط وجود دا شته با شد جمعیت از اطراف به این مناطق هجوت آورده و از آنجاییکه اکثر این جمعیت از
لحاش تخصهص در سهطح پایینی از مهارت برخوردارند بیشهتر در حاشهیه شههرها سهکونت خواهند کرد و رشهد بسهیار نامطلوب و غیر
کارآمد شهری را در پی خواهد دا شت و سرانه کیفیت زندگی را پایین میآورد .ولی درباره سناریو شهر بدون ر شد نمیتوان ق ضاوتی
قطعی درمورد آن داشهههت چرا که از یک طرف جمعیت پایدار بوده و از لحاش شههههری نیز سهههاختار کارآمدی وجود دارد ولی از لحاش
اقت صادی با توجه به ر شد منفی می تواند خطرآفرین با شد ولی با وارد کردن این سناریو در مدل تو سعه پایدار و برر سی تغییر مثبت یا
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منفی م تغیر مدنظر مدیران و سیا ستگذاران ن سبت به مطلوب بودن و یا بحرانی بودن سناریو ق ضاوت نمود ولی با توجه به شبیه سازی
مدل که بخش خدمات ابتدا رشد منفی را تجربه خواهد کرد ولی در بلندمدت رشد مثبت را خواهد داشت و با توجه به ارزش افزودهای که
 این بخش می تواند بار بقیه بخشها را به دوش کشههیده و جهت،در آینده ایران این بخش ای فا خواهد کرد و ورفیت بسههیار بالقوه اسههتان
گیریها و سرمایه گذاری ها را به خود سوق داده و در بلندمدت وضعیت کیفیت زندگی نیز به سمت مطلوبیت بیشتری حرکت خواهد کرد
.پس میتوان این سناریو را بعد از سناریو شهر دوست داشتنی در رده دوت قرار داد و این سناریو وضعیت نسبتا مطلوبی خواهد داشت
، نموده و آن ها را با توجه به مقداری که از متغیر مدنظر سیاستگذاران اختیار میکند14حتی میتوان هر چهار سناریو را وارد مدل شکل
.از لحاش مطلوبیت درجهبندی نمود
<Time>

Public sector
budgets

capital of service
sector

Investment in the
service sector

depreciation
service sector.

<Time>

land fertility

<Domestic water
shortage>

population below
poverty

health

Infrastructure
development

effect of soil quality
on yield

average life
of service
capital

service GDP value
service value
added

processing loss
production method

per capita income
GDP.

human well-being

capital elasticity

land yield

eff on capital
life expectancy

level of literacy

maternal
mortality rate

quality of life

agricultural
productivity

sector employment

eff on inv

infant mortality rate

birth rate

capital of agriculture
sector

population

investment in the
agriculture sector

number of active
vehicles

rate of urbanization

green land
<Infrastructure
development>

productions value

eff on water
shortage

industrial value

industrial
productions

industrial
productivity

eff of ind

value of industrial
products

<Industrial water
shortage>

investment in the
industrial sector

capital of industrial
sector

industrial
technology
industrial capital
intensity

Industrial
depreciation

fraction of agricultural inputs
allocated to land
development

agricultural to
unused land

deforestation

development cost
per hectare

time to arable
eff on land

agricultural water
shortage

Water transferred
from outside

Ground water
resources

average life of land
agricultural
land

arable land
development

desired arable land

average life of
industrial capital

Industrial sector
workforce

eff water

increase of forest
forest area
unused land
area

industrial value lost

agricultural value
lost
other investment Value produced per
unit area

time to remove

urban &
industrial land

land removal for urban
& industrial land

industrial GDP value

eff of land

agricultural GDP value
value of agricultural
products

desired change in urban
& industrial land

Urban & Industrial land
required per capita

agricultural
productions
time to lost

level of pollution
Desired Urban &
industrial land

harvested area

depreciation
agriculture sector

death
in migration

air purification
capacity

harvesting rate

average life of
agricultural capital

out migration

birth
annual Municipal
solid waste

<agricultural land>

agricultural
technology

agricultural capital
intensity

death rate
degree of
Envornmental

Ratio of agri water demand to
total socio-economic water
demand
agricultural water
demand

total socio-economic
water demand

water use per
cultivated area

Recycling water
from industry

domestic water
demand

Ratio of industrial water
demand to total
socio-economic water demand

Ratio of domestic water
demand to total
socio-economic water demand

Coefficients of industrial
wastewater discharged into
treatmen plan

Total recycling
water

Industrial water
demand

Industrial water
use
Domestic water
shortage

Urban domestics water
consumption coefficient

Total available water
resources

Industrial water
shortage

Water demand of
rural households

Water demand of
urban households

Water availability-demand
balance

Surface water
resources

Rate of industrial
water repeating use

Returning water from
agriculture
recycling water from urban
wastewater treatment plant

Wastewater in
treatment plant
Industry wastewater
discharge into wastewater
treatment plant

Wastewater plant
treatment rate

Urban domestic
wastewater discharge

 مدل پویای توسعه پایدار استان یزد:14 شکل
یک نکته مهمی که در مورد ترکیب سههناریوهای قوی آتی اسههتان وجود دارد و باید به آن پرداخت این اسههت که در مجموعه سههناریوهای
 سیاستگذاران و مدیران،آتی استان ویران شهر وجود دارد ولی سناریوی آرمان شهری نداریم که می تواند به این دلیل باشد که خبرگان
در ترسیم آینده مطلوب با چالش روبرو هستند و نمی توانند آینده آتی استان را بهترین حالت متصور شوند که این هم می تواند ناشی از
.وضعیت بد حال باشد که رسیدن به آینده مطلوب را در ذهن خبرگان سخت مینماید
نکته مهم دیگری که در ترکیب وضههعیت سههناریوها می توان به آن اشههاره نمود این اسههت پیشههرانهای کلیدی به طور منطقی وابسههتگی
 به طوریکه وجود یک و ضعیت تأثیرگذار بر و ضعیت سایر عوامل نزدیک به آن تأثیر گذا شته و در هیچ.شدیدی به هم ن شان داده ا ست
 درصد10  مثال در وضعیتی که استان رشد اقتصادی باالی.کدات از سناریوها عدت سنخیت ترکیب وضعیت ها را نمی توان مشاهده کرد
 که بیانگر. جمعیت به طور فزایندهای ر شد دا شته و شدت مهاجرت به داخل به طور قابل مالحظهای افزایش پیدا کرده ا ست،را دارا ست
.طراحی دقیق سیستم موردنظر می باشد
در تفسیر شرایط فعلی و کنونی توسعه پایدار استان می توان گفت که فاصله زیادی بین وضعیت موجود استان و آرمانهای موردنظر
 بنابراین راه طوالنی و پرفراز و نشههیبی جهت تحقق آن پیشروی اسههتان می باشههد و جهت.سههیاسههتگذاران در آینده پیش رو وجود دار
.ساخت آینده نیازمند تغییر و تحول گستردهای است
در مجمون میتوان گفت نتیجه ا صلی این پژوهش ا ستفاده از مدل تو سعه پایدار در تعیین و شنا سایی میزان مطلوبیت سناریوها و هم
چنین برر سی و آزمون سیا ست های مدنظر مدیران و سیا ستگذاران در مدل تو سعه پایدار در ر سیدن به چ شمانداز افق آتی ا ستان
 با پیامد سیا ست های متفاوت آ شنا شده و در نهایت سیا ستی را اتخاذ و اجرا، به این ترتیب که با اجرای سیا ست های مختلف.می با شد
 پیشران کلیدی توسعه پایدار استان چندان مناسب5 هم چنین وضعیت کنونی،نماید که به استان در افق موردنظر به آینده مطلوب برسد
 ولی از طرف. اگرچه امیدهایی به وقون شرایط مطلوب در ا ستان در و ضعیت سناریوهای احتمالی پیشروی ا ستان وجود دارد.نی ست
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دیگر وقون شههرایط بحرانی نیز دور از انتظار نخواهد بود ،پس بهتر اسههت سههیاسههتگذاران برنامههایی برای بهبود پیشههرانهای کلیدی
شناسایی شده داشته باشند که این پیشران ها نقشی حیاتی در تشکیل آینده آتی استان بازی خواهند کرد.
با توجه به اینکه در حین پژوهش ،به منظور دسههترسههی به اطالعات و شههاخصهای مورد نیاز پژوهش با دشههواریهای زیادی روبرو
شدهایم به سیاستگذاران استان توصیه می شود که یک بانک جامع اطالعاتی در استان طراحی گردد و با یک برنامهریزی مدون این بانک
جامع ساالنه به روز گردد.
هم چنین باتوجه به اینکه بعضی از مدیران در استان اعتقاد زیادی به برنامه ریزی بلندمدت و هم چنین رویکرد آیندهنگاری ندارند ،توصیه
میشههود دورههای توجیهی به منظور اهمیت و ضههرورت آیندهنگاری و ارائه نتایج این پژوهش در اسههتان صههورت گیرد تا ضههمن تغییر
ذهنیت این مدیران ن سبت به آینده آتی ا ستان با سناریوهای پیشروی ا ستان در افق  1414آ شنا شوند ،و بتوانند ت صمیمات در ستی با
درنظرگرفتن تمامی سناریوهای محتمل و قوی استان به منظور دستیابی به آیندهای مطلوب اتخاد کنند.

پیشنهادات پژوهش
در طراحی مدل تو سعه پایدار با چارچوبی منا سب سعی شده عوامل مؤثر بر تو سعه پایدار ا ستان شنا سایی و در مدل لحاش گردد .ولی
در صورتیکه متغیرهای دیگری غیر از متغیرهای درگیر در مدل ،مدنظر سیا ستگذاران با شد ،محققان می توانند با تو سعه مدل و ا ضافه
کردن سایر متغیرهای اثرگذار بر سی ستم ،به مدل مطلوب د ست یابند و با آزمون سیا ست ها و برر سی پیامد آن ها به سیا ست بهینه
دست یابند.
در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار استان از چارچوب مفهومی موردنظر ،از روش میانگین اهمیت عوامل با
نظر خبرگان اسههتفاده گردید و میتوان در پژوهش های آتی از تکنیک های تصههمیم گیری چندمعیاره به منظور سههنجش اهمیت این عوامل
استفاده گردد.
در این پژوهش به طراحی مدل تو سعه پایدار در حوزه منطقه ای پرداخته شده ا ست .و میتوان با تغییرات اندکی مدل موردنظر را برای
حوزه ملی و فراملی توسعه داد.
در فرایند پژوهش از رویکرد قطعی در تمامی مراحل استفاده گردید و میتوان رویکرد فازی را نیز مدنظر قرار داد.
در مرحله تدوین چارچوب مفهومی تو سعه پایدار نیز میتوان شاخص های در د ستر

را برای هر زیرمعیار شنا سایی و با م صاحبه با

خبرگان این حوزه و تأیید این شاخص ها توسط خبرگان ،به توسعه چارچوب مفهومی موردنظر در سطح شاخص نیز دست یافت.
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