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 چکیده 

ريزی برای شهرها و  ای که موضوع آن شناخت، تحلیل و برنامهريزی شهری و منطقه پژوهی در برنامهکارگیری آيندهبه

پیچیده عنوان  به  ساختهمناطق  بترين  است. های  ضروری  امری  است،  تحلیل    شری  و  ارزيابی  حاضر  پژوهش  هدف 

توس کلیدی  عوامل  منظور شناسايی  به  گیالن  استان  توسعه  افق  متغیرهای  در  آينده  1410عه  رويکرد  با  با  و  نگارانه 

با نظريه می  هاسیستم  کاربرد نظريه به تطبیق آن  کلیدی توسعه استان،  اين پژوهش، ضمن شناسايی عوامل  باشد. 

نمايد. پژوهش  بندی میهای کلیدی اولويترا با روش فناوری  استانهای توسعه پردازد و قابلیتپايه توسعه استان می

پیمايشی است.    و  اسنادی  ها،ها، کیفی و از نظر روش گردآوری داده از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده   حاضر

روش پژوهش شامل  انجام  دلروش  نرم های  و  متقاطع  تاثیرات  ماتريس  و  فناوری  ،MicMacافزار  فی،  کلیدی  های 

پژوهش    ج ينتاباشد.  می  یر يپذامکان-تیمطلوب  سيماتر داداين  استان  ید یکل   یرها یمتغ  که  نشان   شامل  توسعة 

مهاجرت،    تیجمع   صادرات،  ستيزطی مح ،  آبمنابعی،  دولت یگذارهيسرما،  دی تولی تکنولوژ،  کشورکالنتي ريمدوه یشو 

و گردشگر  توسعه،  دیتول   یوربهرهی،  خارج  یگذار هيسرمای،  ع یطبمخاطراتبنیان،  دانش  توسعه،  تمحصول    ی 

های  فعالیت و   صنايع تبديلی و تکمیلی کشاورزی  ،زراعت ،گردشگری  های توسعه استان به ترتیب، بندی قابلیتاولويت

 . باشدمی بازرگانی

 

 .های کلیدیی، عوامل کلیدی، فناوریستمیس  کردیرو استان گیالن، : واژگان کلیدی
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 مقدمه
های گوناگونی از آینده و محتمل دانستن امکان وقوع حالت  های  قطعیتعدم  بررسی  مقام یک دانش، هنر  پژوهی درآینده

آینده یک  جای  به  همکاران،  آینده  و  )تقیلو  است.  خاص  رویکرد(  4:  1395ی  پیش  این  دانش  ناتوانی  دانش  از  بینی، 
پاسخسیاست در  استراتژیک  مدیریت  دانش  و  چالشگذاری  به  قدیری، هایی  گویی  و  )ناظمی  است.  گشته  ظاهر  خاص 
هایی بر پایه خالقیت، مشارکت و خبرگی را کوشد در کنار این نگاه، روش بینی نیست، اما میدر پی انکار پیش  و  (1385

-برنامه  یوهیشن با  های بنیادیمسائل تفاوتانداز و تحلیل  از نظر روش، چشم  نگاریآینده  (4:  1396)زالی،    .فراهم سازد
همکار،    یسنت  یزری و  )رهنما  نظامآینده  (5:  1393دارد.  تالشی  آینده  نگاری  به  نگاه  برای  حوزهمند  در  های بلندمدت 

محیط  اقتصاد،  فناوری،  میدانش،  جامعه  و  فناوریزیست  شناسایی  با هدف  که  از  باشد  دسته  آن  تعیین  و  نوظهور  های 
-شود. در واقع آیندهاحتمال سوددهی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجام میگذاری در آنها  هایی که سرمایهبخش

-ها. )گروه آیندهدر راستای ارزش  کاربردن منابع موجود به بهترین وجه ممکنه یعنی بهنگاری یعنی آمادگی برای آیند
فردا,   توسعۀ  بنیاد  می1384اندیشی  آینده(  گفت  آیندهتوان  که  است  نظامی  میها نگاری  را  نامحتوم  مورد ی  در  و  کاود 

به نقل    (Silva, 2015: 792کند.  های اکنون باشد )آینده مطلوب( بحث میگیری تواند مقصد تصمیمچه میرسیدن به آن
ریزی شده است.  های برنامهنگاری وارد بطن فعالیت ها و فنون آیندهامروزه روش(  2:  1396ناغانی و عیوضی،  از شیروانی
از پیشراناین روش   که یکی  برنامهها، تحلیل عوامل کلیدی و شناسایی  به جای  این روش  ریزی  های توسعه است. در 

د عوامل  عناصر و  تمام  بلوکی  توسعه  برنامهبرای  واحد  در  عواملریزی، سعی میخیل  پیشرانشود  و  اصلی کلیدی  های 
پذیری متناسب با شرایط  گذاری انعطافریزی و سیاستبرنامه، چارچوب  با مدیریت آن عناصر  توسعه شناسایی شود، سپس

ارائه شود. در واقع از این راه برنامهبرنامه  منطقه با در اختیار داشتن اهرم کنترل و مدیریت آینده، به معماری ریزی  ریز 
می آینده  زالی،  مطلوب  و  )بهشتی  متغیره1:  1388پردازد.  تحلیل  ضمن  تحقیق  این  در  توسعه  (  به    استانای  توجه  با 
عواملرویکرد سیستمی   شناسایی  پرداختبه  استان  توسعه  میکلیدی  استان  ه  توسعه  پایه  نظریه  با  مذکور  عوامل  و  شود 

 شوند.  می بندیتیاولو های توسعه استانقابلیتتطبیق داده شده و 
 

 بیان مسئله 
ب  النیگ  استان با وجود موقع  یهااستان  ن یدر  ارتباط  کیو استراتژ  ژهیو  یهاتیکشور  به    یو پل  با مرکز کشور،  شمال 

کر محور  هوا  ،یعیطب  غنی  منابع  ،  جنوب _شمال  دوریعنوان  و  آب  دشت  ،ییتنوع  فراوان،    ز،یخو حاصل  عیوس  یهاآب 
کار جوان و فراوان و   یروین  ،ی ارتباط  یها تیموقع  ،یو تجار   یرگان باز  یهات یارزشمند، قابل  یانسان  هی معادن متنوع، سرما

  ازها ین  یمنابع محدود ول  نکه یبه ا. با توجه  ستیبرخوردارن  یقابل انتظار  تازموقعی  ،…و    یگردشگر  یهاتیسرشار از قابل
بخشنا توسعه همزمان همه  است،  جانبه  محدود  توسعه همه  و  توسعهاست.    یافتنینهدف دست  کیها  که  چند    ی هر 

اما از آن  یعنوان آرمان اصلجانبه به  همه تواند به سرعت و در زمان  ی جانبه نمهمه  که توسعه  ییجااستان مدنظر است 
ب اتفاق  تا عوامل کل  فتد،یکوتاه  پ  یدیالزم است  استان  یهاشرانیو  دارا  توسعه   ستند، استان ه  یبرا  ینسب  تیمز  یکه 

توسعه    شوند.  ییشناسا تعیین محورهای  به  توجه  آمایش با  مرکز ملی  توسط  ملی  و  توسعه    استانی  پایه  نظریه  قالب  در 
  ی هابخش  یها، حاو توسعه استان   هیپا هینظرکه  توجه به اینها و باای و آمایش استانهای برنامهها جهت تهیه طرحاستان
اولو  یمحور تع  دارتیو  استان و  استان در تقس  نییدر توسعه  ملّ  مینقش هر  برنامه چهارم    یکار  قانون  است. )مجموعه 
کلیدی موثر بر توسعه استان را  ضمن شناسایی، با نظریه پایه توسعه ، این تحقیق درصدد است تا عوامل(1383  ،توسعه

ن و با استفاده از رویکرد  های توسعه مطرح شده در این سند را با توجه به نظر خبرگان استاقابلیت  د واستان تطبیق ده
موثر بر روند توسعه استان   یدیکلگر آن است که عواملپژوهش  یراستا پرسش اصل  نیدر ا  بندی کند.اری اولویتگنآینده

 توسعه باشند؟    شرانیتوانند پیدر استان م تیفعال یهااز حوزه کیکدامند و کدام 
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 قیتحق نةیشیپی و نظر یمبان
موا رشد  نظریۀ  براساس  مختلف،  امروزه  مناطق  در  برنامهزن  منطقهضرورت  متوازن  ریزی  توسعۀ  به  رسیدن  برای  ای  

است.  م احمدیان،  طرح شده  و  منظ103:  1390)فالحتی  توانایی(  یافتن  مطالعات  این  از  و ظرفیتور  منطقه ها  های هر 
)پریزادی و همکاران،   متعادل است.  به علت ماهیت چندبعدی مفهوم توسعه، تو2:  1391برای توسعه  به طیفی(  از    جه 

اقتصادی،متغیرهای اصلی بخش  :Khairullov, 2015)زیستی ضروری است.  اجتماعی، فرهنگی و محیط های مختلف 

رو  (Wong, 2006: 142)و  (  303 وجود  ضرورت  بر  ابعاد  این  تنیدگی  میدرهم  تأکید  موضوع  به  یکپارچه  کند. یکردی 
 باشدای میریزی توسعه منطقهی برنامهرویکردی مناسب برا نگاری،محققان، آینده  ( به اعتقاد برخی20:  1391تری،  )کالن

(Koschatzky, 2005)  (  2:  1396و همکاران،  ریزی راهبردی دارد. )طالبیان  رابطه نزدیکی با مدیریت و برنامه   این رویکرد
تصمیمرا  ها  قطعیتعدم  و فرآیند  راهبردیدر  میدر  گیری  شناسایی .  Hegar & Rohrbeck, 2012: 3) .  گیردنظر 

   (Godet & Durance, 2011: 38-86)نگاری راهبردی است. ترین گام آیندهم نخست و مهمکلیدی گامتغیرهای
-شناسایی و دسته  هابا توجه به نظریه سیستمتوان ابتدا متغیرهای توسعه استان را  برای شناسایی متغیرهای کلیدی می

یافته از عناصر و روابط معین است ای سازمانمجموعه  ای،بر اساس این نظریه هر پدیده  .(Zali, et al, 2015)  بندی کرد
نا و هدفمند  یو عملکرد  ودشمیده میکه »سیستم«  رویکرد  (1392  زاده،ی)مهد  . دارد  مشخص   دیمفهوم جد  کی  این 

کل  .ستین تفکر  جا  یمفهوم  بخش  یبه  )  دانشمنداننخستین  توسط    یتفکر  است.  بوده  بحث    ( Cordon, 2013:3مورد 
بنابراین   (Mele, 2010:1)  استنشات گرفته  ها  تک تک بخش  ییو نه شناسا  یکه دانش از درک کل   کنداظهار میارسطو  
س تغ  یستمیتفکر  به کل    رییاز  بخش  از  وجود  توجه  در    (Checkland, 1981)  آیدمیبه  مشاهده  قدرت  متدولوژی  این 

و   یرخان یامآورد. )ها را به ارمغان میهای موجود در روابط بین اجزای به هم مرتبط پدیدهخالل آشفتگی و درک پیچیدگی
  ک یاهداف و تعامل است که رفتار    ،یوستگیپهمنظم، به  ،ییگرامانند کل  یمیشامل مفاه  و  (1396پور،    یزوار  هاوندیه
لودو  نیا  1960در سال  (  1396  )رضاییان،  دهد.یم  لیرا تشک  ستمیس توسط  برکینگرش  نظر  یتاالنف فون  عنوان    ه یبا 

برنامهها مطرح شد و در همه رشته ستمیسی  عموم از جمله  به شهرت جهان  افتی  می تعم  ایمنطقهویشهر  یزیرها  ی و 
   .(1394. )درویشی و جهانی، دیرس

 ,Weinberg)است    ی نگرکل  کردیرو بر اساس   هادهی پد  ی برای بررسی  چارچوب و   یارشتهنیب  هینظر  کی  هاستم یس  یتئور

ی برا  م،یبه طور کامل درک کنها،  آن  یمطالعهو    کوچکتر  یهارا فقط با شکستن آن به بخش  دهیپد  میتوانیما نم (2001
 پدیده  بر عملکرد  با تاکید  یکسیستماتی و  کل  دید  .می مشاهده کن  زین  یسطح باالتر  کی آن را از    دیبا  دهیپد  درک کامل

  ن یگرفتن ادهیمند، نادستمیاشتباه در نگرش س  نیبزرگتر  (Mele, 2010:1)  است.  الزم و ضروری  ده یپد  ی درک کاملبرا
  ه ی نظر  (Chadwick, 1971)است  آن    یهاستمیرسیاز مجموع ز   شیب  یز یچ  ستم،یاست که در س  یمهم گشتالت  تیفیک
-از جمله برنامه  ،ی ا تهرشتکامل مطالعات چنددر    یموثر   اری( نقش بسMetatheory)  ه«ی»فرانظر  کیها به عنوان  ستمیس

عام در عرصه    یو هم به عنوان روش، کاربرد  هیهم به عنوان نظر  امروزه  و  کرده است  فایا  ،ی اجتماع  _یاقتصاد  یزیر
 ( 1392زاده ، یدارد. )مهد  تیریو مد یزیربرنامه

می شکل  را  واحد  کلیتی  که  اقالم  از  وابسته  و  متعامل  کامال  گروه  یک  صورت  به  میسیستم  تعریف  شود  دهند،  
(Meadows, 2009)  س تعداد  ستم،یهر  جزئ  لیتشک  ستمیرسیز   ای  یفرع  یهاستم یس  یاز  عنوان  به  و    کیاز    یشده 

به    یهاستمیبه عنوان ساختار و س  یاصل  هایستم یرسی. ز(1379)زالی،    کندیفراتر خود عمل م  ا یبزرگتر    ستمیس فراتر 
مح م  ستمیس  طیعنوان  دارند.یشناخته  قرار  متقابل  واکنش  و  کنش  در  که  مختلف(  1392زاده،  )مهدی  شوند  از    یانواع 

گذاران هیاز پا  ی( برتالف Bertalanffy, 1968باشند )  دهی چیپ  ایبسته، ساده    ایها ممکن است باز  ستمیوجود دارد. س  ستمیس
به دو نوع باز و   یترک عناصر داخل  تیقابل  ای  ینفوذ عناصر خارج   تیها را به لحاظ قابلستمیها، سستمیس  یعموم  یهینظر

 ستمیباشد، س  سریدر آن م  یو ترک عناصر داخل   ینفوذ عناصر خارج  تی را که قابل  ییهاستم ی. او ستکرده اس  میبسته تقس
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 اقتصادی و اکولوژیک  ،ای یک سیستم پیچیده اجتماعیهر منطقه  (Bertalanffy, 1950. ) دیباز، و عکس آن را بسته نام
متناسب با عوامل    ی اتوسعه منطقه  یزیردر برنامه  .کننداست که متغیرهای زیادی با روابط درونی متقابل در آن عمل می

  ی برا  (1391  ان،یو کاظم   رادی )فرج  داد.  صیرا تشخ  ستمیبسته بودن س  ایتوان باز  یم  ،یامنطقه  یتوسعه   یکننده نییتع
عوامل درونی اگر توسعه به      (Godet, 2008)است،    یشرط اساسشیپ  ستمیشناخت محدودة س  ،توسعه  یرها یشناخت متغ

-میآن را »باز« در نظر    بیرونی، همزمان وابسته باشد،  را »بسته«، و اگر به عوامل درونی و  سیستم  صرف وابسته باشد،
باز و    میستیبه مثابه س  یرونیب  طیدر تعامل با مح  ه مورد مطالعهطقمنجایی که  از آن  (1391اد و کاظمیان،  ر. )فرجیگیرند

ای موثر در  منطقهغیرهای زیرسیستمی )متغیرهای درون گروه مت را در دو متغیرهای توسعهنتیجه باید  در، دکنیعمل م ایپو
و تفکر    یستمیسرویکرد بندی کرد. ( طبقهتوسعهای موثر بر سیستمی )متغیرهای کالن و فرامنطقهتوسعه( و متغیرهای فرا

را با  بیند، هم اجزا را و هم رابطه بین اجزا و تعامالتشان را و هم رابطه اجزا با کل و هم رابطه کل  ،  هم کل را مینگرکل
نظر    (Gharajedaghi, 2005)  محیط این  از  پاسخو  ن  ییگوتوان  پ  یازهایبه  و  مح  دهیچیمتنوع  پو  ریمتغ  طی در    ی ایو 
  . را دارد یامروز

اولویت با توجه به رویکرد آینده ه  های توسعبندی قابلیت برای  های کلیدی استفاده نگارانه تحقیق از روش فناوریاستان 
حیاتی یا کلیدی   های، روش فناوری(2013)زالی،  نظر استگاری مدنآیندهها در پروژه شده است. زمانی که انتخاب اولویت

-Miles, 2003: 27)رود. شمار میتلف بههای مخهای تحقیقاتی و فناوریارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزهیک رویکرد 

رو  (28 به این  شامل  همواره  مجموعهش  اندازهکارگیری  جهت  معیارها  از  اهمیت"گیری  ای  و  بودن  کلیدی    "میزان 
بفناوری انتخاب متخصصان، فهرست کردن 97:  1390پور،  )نبی  باشدخصوصی میهای  و در چهار مرحله شناسایی و   )
-تیاولو  یابزار برا  ترینرد. رایجپذیهای کلیدی انجام میها و تهیه فهرست نهایی فناوریبندی فناوریاولویتها،  فناوری

جذابیت   بندی، ماتریس  از  )باقریامکان  _استفاده  است.  همکاران،  پذیری  و  برای (  3:  1387مقدم  پژوهش  این  در  که 
 شده است. از آن استفاده  های توسعه استانندی قابلیتباولویت

مشابه پژوهش حاضر باشد، در داخل کشور صورت   شی که از نظر موضوع و محتواپژوه  بر اساس مطالعات انجام شده،
است پژوهشنگرفته  البته  آینده،  زمینه  در  مشابه  عناوین  با  منطقههایی  بر  نگاری  بیشتر  که  است  گرفته  صورت  ای 

-عوامل  ییشناسا"با عنوان    یق یتحقدر    (1388)   یو زال  یبهشت  اند.تمرکز داشتهشناسایی متغیرهای کلیدی توسعه منطقه  

و    یاز روش دلفبا استفاده    "یشرق  جانیآذربا  یمورد  : مطالعهویسنار  هی پابر  یزیربرنامه  کردیبا رو  یاتوسعه منطقه  یدیکل
متقاطع  لیتحل کل  14  ،آثار  کردندر  یدی عامل  شناسایی  استان  توسعه  برای  و  )  .ا  )زالی،   ( 1388,  یزالبهشتی  وهمچنین 

)   نیگلدست  (.1391 همکارانش  گزارش 2012و  پروژه  ی(  هاوا  یگذارهیسرما  یوهایسنار"  از   "متحده   االتیا  ییمنطقه 
توسعه   یدیکل  یرهایابتدا متغ  ،نفعانیو با مشارکت ذ  یمشورت  یهاکارگاه  یرگزارو ب  ی با روش دلف  ها  آن  منتشر کردند.

نشان   قیتحق  جیاند. نتاکرده  نیرا تدو  ییمحتمل منطقه هاوا  یوهایمختلف، سنار  یهاتیقطععدم  یو بر مبنا  ییرا شناسا
 ,Goldstein).است  نده یدر آ  نیو نحوه فروش زم  نیزم  یاریستم آبیمنطقه، س  نیا  یآت  یدر کاربر  یدیکل  یرهایداد، متغ

et al., 2012)  .مسکن فرانسه    تی فرانسه در ارتباط با بهبود وضع  یسازمان مل  ینگارندهی( تجربه آ2011)  انسیو دو  گوده
آثار متقاطع   لیبا تحل  مسکن فرانسه  تیعامل موثر بر وضع  40  از میانپروژه    نیدر ا  .اندرا منتشر کرده  2010سال    یبرا

عوام   10عوامل،   عنوان  به  شناسا  یدیکل  لعامل  تدو  ویسنار  لیتحل  یبرا  ییمبنا  عوامل  نیا  . اندشده  ییموثر   نیو 
پژوهشی با  در  (  1393بزاززاده و همکاران )  (Godet & Durance, 2011).  اندگرفتهبخش مسکن فرانسه قرار    یراهبردها

مولفه برای    18  "موردی استان آذربایجان غربی   ای، مطالعهموثر بر توسعه منطقهبررسی و تحلیل عوامل کلیدی  "عنوان  
استان شناسایی کرده و  توسعه منطقه تلفیق روشای  مولفهبا  تاپسیس،  میانگین و  توسعههای  را شناسایی    های کلیدی 
سناریوی منطبق    را داده و   سناریوی توسعهتشکیل هشت  کلیدی شناسایی شده،    دهد که سه مولفهنشان می  کردند. نتایج

ای، مالک تدوین چشم انداز توسعه منطقه  هایی با الگوی شبکهبر کشاورزی صنعتی، شیوه مدیریت خصوصی و زیرساخت
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نیز در فرانسه، اسپانیا،    نگاری فناورییندهی تحقیقات مرتبط با آدر زمینه  (1393  و همکاران،  )بزاززادهقرار گرفته است.  
هلندپرتغال  ا،ایتالی و  چک  جمهوری  آلمان،    (Cadiou, 2003)(،  1384)قدیری،  ،  (Molas-Gallart, et al., 2002)  ؛ 

است.   انجام شده  پروژهآیندهمطالعاتی  این  در  فناوری  رقابت صنعتینگاری  رویکرد  با  بیشتر  فناوری  ها  های و شناسایی 
کارشناس و   20و توسط    اریمع  8با استفاده از  (  2000)سال    به طور مثال در فرانسه انجام گرفته است.    کلیدی در صنعت

ابتدا    ییشناسا  یفناور  700  ان یخبره از م برای رقابت صنعتی ی  د یکل  یفناور  105  تیمهم و در نها   یفناور  136شده، 
بر اساس دو و  کارشناس    150  مشارکت  ی دیگری در فرانسه با نیز پروژه  2005در سال    .آینده فرانسه شناسایی شده است

  در ایران    (Cadiou, 2003)   فناوری کلیدی را مشخص کرد.    119پذیری انجام شد که در نهایت  معیار جذابیت و رقابت

با عنوان  1390)آباد و همکاران  نیز زارع میرک پژوهشی  فناوریآینده"( در  با    ICTهای کلیدی در صنعت  نگاری  ایران 

تشکیل جلساتی  کمک ابزار گروه کانونی و استفاده از روش تحقیق کیفی و با با "های کسب و کار مدل تاکید بر شناسایی
 آبادرکیزارع م)  ند.  دکران را شناسایی  و ارتباطات در ایرهای اطالعات  های کلیدی در صنعت فناوریبا خبرگان، فناوری

 .( 1390و همکاران، 

 

 ق یروش تحق
از نظر    ها، کیفی وماهیت داده  ربردی، از نظراین پژوهش از نظر هدف، کا.  پژوهانه استبافت این مطالعه یک بافت آینده

داده گردآوری  اسنادیروش  است  _ها،  اپیمایشی  در  اسناد  ن ی.  مطالعه  با  ابتدا  کتابخانه  یپژوهش  -روش طوفان  ،یا و 
  مورد   کردیشدند. و با توجه به رو  ییموثر در توسعه استان شناسا  یراهبرد   یرهای، متغو دلفی   مصاحبه با خبرگانی،  فکر

شاخه )عوامل  ریو شش ز  یاستانکالن و فرا  یرهایو متغ  یاستاندرون  یرهایمتغ  یاصل  ها(، در دو شاخهستمیس  هینظر )نظر
ز  یع یطب اجتماع  ،یطیمحستیو  فرهنگ   یعوامل  اقتصاد  ،یو  ز  ییربنایز  املعو  ،یعوامل  نهاد  ،ی رساخت یو  و   یعوامل 
پر کرده  سیماتری خود  تخصص   در حوزهشناسان  رخبرگان و کاسپس    . شدند   یبند طبقه  (ریو سا  یاسیس با    هاداده  و  را 

  ی هابر اساس شاخص  .تحلیل شدندمک  کیافزار منرم  متقاطع واثراتسیماتر  کیو تکن  یساختار لیاز روش تحل  استفاده
چرخش  2با    یآمار مطلوب  سیماتر  ،یادادهبار  به  ت یاز  حاک   %100  یشدگ نهیو  که  بوده  روا  یبرخوردار    ی باال  ییاز 

این پژوهش .  را مشخص نمود  موثر بر توسعه استان  ی دیکلعوامل  ل،یتحل  نیا  یخروج   .آن است   یهاپرسشنامه و پاسخ
)مستخرج از نظریه پایه  استان  های توسعه  و قابلیت   یه توسعه استان پرداختهپابا نظریه  یدیکلعوامل  به تطبیقهمچنین  

پذیری و امکانبا استفاده از دو معیار کالن مطلوبیت و  استان  قابلیت توسعه    18بندی کرده است.  را اولویت  توسعه استان(
پذیری از نظر هزینه و راهبردی و امکانفضایی، اهمیت محیطی، تعادلمعیار مطلوبیت اقتصادی، اجتماعی، زیستزیر  10

  ی ازدهیامتیی لیکرت  تا  5  بودجه، وجود منابع و زیرساخت، سطح تکنولوژی، سطح رقابت و مقررات دولتی، بر اساس طیف
اولو قابلیتاولویت  اند.شده  یبندتیو  از پرسشبندی  استفاده  با  و  میان کارشناسان  ها در سطح کارشناسی  نامه دلفی در 

استان صورت گرفت  یهاسازمان قابلیت.  توسعه  توسعه بر اساس محورها و  مولفه  ی مطرح شدههای  برای هر  حداقل ، 
متناظر در ساختار مد  ای  ر یمد  کی مرتبط  . سازمانانتخاب شداستان    یتیریکارشناس  ازهای  گیالن،  استانداری  :  عبارتند 

صنعت،    ، سازمانراه و شهرسازی   سازمان،  جهاد کشاورزی  ، سازمانگردشگریی و  دستعیصنا  ،یفرهنگ  راثیم  سازمان
تجارت و  علمی،  های صنعتشرکت شهرک،  معدن  تح  یمراکز  )اتقیق و  تجاری دانشگاه  ی  آزاد  منطقه  سازمان  و  گیالن( 
انزلی.   منظور  صنعتی  توزپرسش  30تعداد  بدین  جمعپرسش  22  و  عینامه  دلپرسش  6تعداد    شد.  یآورنامه  به    ل ینامه 

با توجه به طراحی  ها  نامهپرسش  یسنج ها و صداقتجواب  سهیحذف شد. مقا  قی تحق  ندیهر چند اندک از فرآ  یهارتیمغا
در  .  پذیر شد( امکانارهایبر اساس مع  یدهازیبار به صورت امت  کیو    یبند تیبار به صورت اولو  ک سواالت )طرح سوال ی

تحلپرسش  16  تینها مورد  گرفتند  لینامه  فناور داده  لیتحل  یبرا  .قرار  روش  از    _تیمطلوب  سیماتری،  د یکل  یها یها 
 .  شودمشاهده می 1مدل مفهومی تحقیق در شکل . بهره گرفته شده است TOPSISو  یریامکان پذ
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 .  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 

 پژوهش یهاافتهي
متغ استان    شده  ییشناسا  یرهایتعداد کل  توسعه  در  )است  ریمتغ  65موثر  م  (1  جدول.  از    هاریمتغ  انیارتباط  استفاده  با 

ماتر ب شده است.سنجیده  متقابل  راتیتاث  سیروش  آیندهاین روش  به کار میه عنوان مکمل روش دلفی در  رود پژوهی 

(Gordon, 2012:1)  کی، عدد  "ریعدم تاث"  فر. عدد صشده است  دهیصفر تا سه سنج  نیبا اعداد ب  رهایارتباط متغ  زان یم  

 43.88ماتریس    ینرخ خانه های پر شده .  دهدرا نشان می  "ادیز  ر یتاث"  و عدد سه"متوسط  ریتاث"  ، عدد دو"فیضع  ریتاث"
 است.   بوده درصد

 

 استان و نظر خبرگان   یا توسعه  یهامطالعات طرح   یهاافته ي قی تلف  -1جدول

 طبیعی، اقلیم و توپوگرافی، تعادل اکولوژیکی هوا، مخاطراتاکوتوریسم، آلودگیزیست، معدنی، محیطآب، ذخایرمنابع
عوامل طبیعی و 

 محیطی زیست

 
 
 

متغیرهای  
استانی  درون

 )زیرسیستمی( 
 

و   مشارکت، فرهنگ مصرف، سرمایه اجتماعی، انحرافات اجتماعی ای، روحیه، تعصبات قومی و قبیله مهاجرت، ت یجمع
-رینی، امنیت عمومی، امنیت سرمایهای، روحیه کارآف استان، بیکاری، عرق ملی و منطقه فرهنگی، فرهنگ کاری در

 اجتماعی یزان اعتماد در کسب و کار، عدالتگذاری، م

عوامل اجتماعی  
 و فرهنگی 

-گذاری خارجی، سرمایه، سرمایهدیتول  تنوع، دیتول تی فیکی تولید، تکنولوژ،  واردات، صادرات محصول، دیتول یوربهره
، تولیدات کشاورزی، تولیدات صنعتی، تولیدات معدن، تجارت و  با دانشگاه یصنعت و کشاورز وندیپ گذاری داخلی، 

پذیری، تسهیالت  گذاری بخش دولتی، رقابت گذاری بخش خصوصی، سرمایه نی، توریسم و گردشگری، سرمایهبازرگا
 گذاری ی، مقررات سرمایه اتیمال یهاتیحماو  بانکی

 عوامل اقتصادی 

های  رساخت تامین انرژی و آب، زیرساخت زیرساخت دسترسی مجازی، زیرساخت دسترسی و ارتباطات، زی
 های توسعه تجارت و بازرگانی زیرساخت های گردشگری،  ، بهداشت، آموزش و ...(، زیرساختانسانی)خدمات اجتماعی

بنایی  عوامل زیر
 و زیرساختی 

های انرژی، تولید انرژی، منابع انرژی  عیت، تعادل در توزیع خدمات، شبکه تعادل در استقرار فضایی، تعادل در توزیع جم
 جدید، تحقیق و توسعه، پیوندهای اقتصادی، پیوندهای اجتماعی و فرهنگی 

 سایر

های بین نهادی، ثبات سیاسی کشور و منطقه، سطح روابط  بودجه، تورم، نرخ ارز، شیوه مدیریت کالن کشور، همکاری
 کشور با منطقه و جهان، نظارت مستمر 

عوامل نهادی و 
 سیاسی

متغیرهای  
کالن و 

 فرااستانی 
  )فراسیستمی( 
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. تاثیرات مستقیم متغیرها توسط کارشناسان دبر هم هستن  ممستقیر یو غ  م یمستق  در حالت کلی متغیرها دارای دو نوع تاثیر 
تاث و  است  تعیین شده  غیرمستقیمو خبرگان  نرم  یرات  ماترشود.  میمحاسبه    افزارتوسط  متقابل مجموع    راتیتاث  سیدر 

نشان  یعددها سطر  تاثهر  عدده  ریمتغ  یرگذاریدهنده  مجموع  و  نشان  یامربوطه  ستون،  تاثهر    ر یمتغ  یریرپذیدهنده 

.  (2)شکل    داد.  شی( نمایریرپذیتاث  _یرگذارینمودار با محور مختصات )تاث  کیتوان در  یرا م  س یماتر  ن یمربوطه است. ا
های نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی، حاکی از میزان پایداری و یا ناپایداری سیستم است. در سیستم

های ناپایدار، متغیرها در حول محور قطری صفحه پراکنده  انگلیسی است و در سیستم   Lپایدار پراکنش متغیرها به صورت
   .(Gordon & Glenn, 2003: 21)  هستند
مشاهده میهمان متغیرطور که  و  است  ناپایدار  نسبتا  استان گیالن  و  شود سیستم  تاثیرگذاری  از  بینابینی  اکثرا حالت  ها 

میتاث نشان  را  ب  رهایمتغ  تیموقعدهند.  یرپذیری  نمودار  س  تیوضع  انگر یدر  در  تحل  ستم یآنها  در    نمودار   نیا  لیاست. 
زیررهایمتغ و   سکیر  یرهای)متغ   یدووجه   یرهایمتغ.  2.  رگذاریتاث  ایکننده  نییتع  یرهایمتغ.  1  :اندییشناسا  قابل  ی 
-متغیرهای تعیینی.  می تنظ  یرهایمتغ.  5.  مستقل  یرهایمتغ.  4.  ستمیس  جهینت  ای  ریرپذی تاث  یرها یمتغ.  3.  هدف(   یرهایمتغ

 . پذیرندبیشتر تاثیرگذار بوده و کمتر تاثیر میکه  ترین بازیگران تاثیرگذار بر روند توسعه استان هستندمهمکننده 

، دیتول  یتکنولوژعبارتند از: جمعیت، شیوه مدیریت کالن کشور،  قرار دارند و  در قسمت شمال غربی نمودار    این متغیرها 
سطح روابط کشور با ی، فرهنگ مصرف،  الهیو قب  یتعصبات قومی،  عیمخاطرات طب،  با دانشگاه  یصنعت و کشاورز  وندیپ

 . و توسعه قیتحقو  دیتول یوربهره، منطقه و جهان

دووجهی   تاثیرتاثیرمتغیرهای  و  وپذیری  گذاری  دارند  نیز    باالیی  متغیرها  سایر  روی  بر  متغیرها  این  روی  بر  عملی  هر 
ار حول و حوش . متغیرهای ریسک در نموداز این متغیرها هستند  دو زیردسته  . متغیرهای ریسک و هدفتاثیرگذار است

عبارتند از:  و    م دارندزیگران کلیدی سیستشرقی قرار دارند و ظرفیت باالیی برای تبدیل شدن به باخط قطری ناحیه شمال
نتایج تکاملی سیستم بوده و نمایانگر اهداف    ی، منابع آب، مهاجرت و واردات. متغیرهای هدفبخش دولت  یگذارهیسرما

در متغیرها  این  هستند.  در سیستم  ناحیه  ممکن  و  زیر  دارند  قرار  از:  قطری شمال شرقی صفحه  زیست، محیط  عبارتند 
محصول،   وصادرات  توریسم  صنعتی،  سرمایه  تولیدات  معدنی،  تولیدات  و  گذاریگردشگری،  کشاورزی  تولیدات  داخلی، 

 گذاری بخش خصوصی.  سرمایه

متغیرهای تاثیرپذیر یا نتیجه سیستم تاثیرپذیری بسیار باال و تاثیرگذاری بسیار پایین در سیستم دارند و در قسمت جنوب 
تج بیکاری،  دارند.  قرار  نمودار  بازرگانی،  شرقی  و  بازرگان  یها رساخت یزارت  و  تجارت  اقتصادی،    ی،توسعه  پیوندهای 

  ی از جمله این متغیرها هستند.گردشگر یها ترساخیز و  و ارتباطات یدسترس  رساختیز

نزد  نیز  یم یتنظ  یرهایمتغ قرار    یکیدر  نمودار  ثقل  تنظ  گرفتهمرکز  س  یمیو حالت  به  بسته  در    یها استیدارند.  دولت 
ا توسعه،  اهداف  متغ  رهای متغ  نیخصوص  به  ارتقا  و  نییتع  یرهایمتغ  رگذار،یتاث  یرهایقابل  و    یرهایمتغ  ایکننده  هدف 

متغیرهای مستقل   .یگذارهیسرما تیو امن سمیبودجه، اکوتور ،یج خار یگذارهیاز سرما ارتندیع رهایمتغ نیهستند. ا سکیر
ها در این دسته هم دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری پایینی هستند و در قسمت جنوب غربی نمودار قرار دارند. سایر متغیر

 گیرند. قرار می
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   آنها.  یريپذریو تاث یگذاریرمتناسب با تاث  1410افق    در توسعه استان  یراهبرد  یرها یمتغ ینموادر پراکندگ  -2شکل

 

 انتخاب عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان 

-کلیدی توسعه شناخته میوان عواملگذاری باالیی بر سیستم دارند به عن، عواملی که تاثیرهشدعامل بررسی   65از میان  
دو عامل    تنها  و  کم در رتبه، تکرار شده  رییبا تغ  زین  می رمستقیغ  راتیدر تاث  میمستق  راتیاکثر عوامل ذکر شده در تاث  .شوند
توسعه    هی پا  هینظر  بررسی  با  اند.اضافه شده  میرمستقی غ  راتیتاث  یدیکلو توسعه، به عنوان عوامل  قیو تحق  دیتول  یوربهره

به دست آمده در این پژوهش   کلیدیپوشانی زیادی بین عوامل مذکور در سند و عواملهمتوان اظهار کرد که  می  استان
 عنوان نشده است.  توسعه  هیپا  هیدر نظری  عیکالن کشور و مخاطرات طب  تیریمد  وهیش  یدیدو عامل کل  تنهاوجود دارد.  

به توسعه نظریه پایه توسعه استان    15و    14،  8،  7  یدر بندها  داده شده است.  انشن  2ل در جدول  پوشانی عواممیزان هم
ساختاری دارای جایگاه مناسبی برای در تحلیل  سمیو اکوتور  یو گردشگر  سمیتور  ریدو متغو    اشاره شده است.  یگردشگر

-ریو تاث  یرگذاری بر اساس تاث  رهایمتغ  ینمودار  پراکندگ  لیهمان طور که در تحلاند.  تبدیل شدن به عوامل کلیدی بوده
  ستم یهدف در س  یرها یاز متغ  یو گردشگر  سمیو تور  یم یتنظ  یرهایاز متغ  سمیشد اکوتور  انیب  ستمیها در سآن  یریپذ

هدف    یرهایهستند. متغ  ستمیدر س  یدیلک  یرهایدولت قابل ارتقا به متغ  یها استیبنا به س  یم یتنظ  یرهایهستند. متغ
نتا به  با بنابراین    .باشندیم  ستم یس  یتکامل  جیهم  اسناد    توجه  در  حوزه  این  باالی  اهمیت  دلیل  به  و  مذکور  عوامل 

 نیو ارتباط ب  یکینزد  لیبه دلد.  ر تلفیقی به عوامل کلیدی افزوده شبه عنوان یک متغی  "یتوسعه گردشگر"باالدستی،   

  "با دانشگاه یصنعت و کشاورز  وندیپ"و  "جمعیت و مهاجرت"به صورت  "مهاجرت" و  "جمعیت"عوامل کلیدی موضوع 

مطابق جدول عوامل کلیدی نهایی  اند.  بندی شدهو جمع  قیباهم تلف  "انبنیتوسعه دانش"به صورت    "و توسعه  قی تحق"و  
 .  انتخاب شدند 3
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 تطبیق عوامل کلیدی با نظريه پايه توسعه استان.   -2جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

. شدهکلیدی نهايی انتخابعوامل -3جدول   
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ی ر يپذامکان _تیمطلوب سيماتر ی ودیکل  یهایفناورها با تبندی قابلیاولويت

قابلیت توسعه مطرح شده در سند،    18های ذکر شده در نظریه پایه توسعه استان،  ها و قابلیتبندی محوربه منظور اولویت
دهی به معیارها به دلیل . وزنمورد تحلیل قرار گرفت  اریمعریز  10و    یریپذو امکان  تی کالن مطلوب  اریبا استفاده از دو مع

تمام   یکسان  زیستاهمیت  اجتماعی،  اقتصادی،  ومعیارهای  و  محیطی  شد  حذف  روش   یینها   لیتحل  ...  از  استفاده  با 
به ک  یینها  یابیدست  سیماتر  لیتشک  یبرا.  صورت گرفت  سیتاپس داده  یفیبا توجه  مبودن  تابع  از  استفاده شده    انهیها 

 نظريه پايه توسعه استان گیالن  عوامل کلیدی 

 ،32بند  ت یجمع

 ،32بند  مهاجرت 

 - کالن کشور  تیریمد وهیش

 ،3، بند2بند  د یتول یتکنولوژ

 ،17، بند16بند ی بخش دولت گذاریهیسرما

 ،3بند منابع آب

 ،18، بند 12، بند11بند ست یز طیمح

 ،5، بند4بند صادرات محصول 

 ،29، بند28بند  با دانشگاه  یصنعت و کشاورز وندیپ

 - ی عی طب  مخاطرات

 ،26، بند25، بند 23، بند22، بند21بند  ی خارج گذاریهیسرما

 ،16، بند5، بند2بند د یتول وریبهره

 ،30، بند29، بند28، بند20، بند18بند  و توسعه  قیتحق

 يی نها  یدیکل عوامل

 و مهاجرت  تیجمع

 کالن کشور  تیریمد یوهیش

 د یتول یتکنولوژ

 ی بخش دولت یگذارهیسرما

 آبمنابع

 ست یزطیمح

 صادرات محصول 

 بنیان  دانشتوسعه 

 ی عی مخاطرات طب

 ی خارج یگذارهیسرما

 د یتول یوربهره

 ی توسعه گردشگر
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نشان داده شده    4در جدول     CLها بر اساس شاخص  بندی قابلیت ی هر قابلیت و رتبهبندی شده امتیازهای جمع  است.
پذیری از ماتریس س دو معیار کالن مطلوبیت و امکانهای استان بر اساای نمایش جایگاه هر یک از قابلیتبر  است.  

)شکلامکان  _مطلوبیت است.  شده  استفاده  که  نهما(  3پذیری  سایرقابلطور  است،  بیشترین  گردشگریمشاهده  از  ها 
 است.  بوده های توسعه استان برخوردارپذیری در بین قابلیتبیت و امکانمطلو

 
 . النیتوسعه استان گ   یهات یشده قابل یبند جمع  یازهایامت   -4جدول

های توسعه  قابلیت
 استان

-نه یگز ینسب یکینزد پذیریامکان مطلوبیت 
  آلدهیحل ا ها به راه
(CL ) 

 رتبه 
 جتماعی ا  تصادی اق

-زیست
 محیطی 

تعادل  
 فضایی

اهمیت  
 راهبردی 

هزینه و  
 بودجه 

وجود منابع و 
 زیرساخت 

سطح  
 تکنولوژی

سطح  
 رقابت 

مقررات  
 دولتی

 2 0.708959 3 3 3 4 3.5 4 4 4.5 3 4 زراعت 

 7 0.565391 3 2.5 3 4 3 4 3.5 4 3 3 باغداری 

 10 0.469043 2 2.5 3 4 3 4 3 3 3 3.5 دامداری 

صید  پرورش و
 آبزیان

4 3 4 3 3.5 3.5 4 3 3 3 0.592766 6 

  گردشگری
 دریامحور 

4 4 3 3 4 3.5 3 2.5 2 2 0.49778 8 

 1 0.802597 2 3 3 3.5 4 4 4.5 4 4.5 4.5 ها دشگریسایر گر

صنایع با تکنولوژی 
 باال

2.5 3 2.5 2 3 3 3 3 2 2 0.248578 17 

 14 0.308842 2 2.5 3 3 3 3 2 3 3 3 لکترونیک برق و ا 

تولید کاالهای  
 مصرفی بادوام 

3 2.5 2.5 3 3 3 3 3 2 2 0.290234 15 

بدیلی و  صنایع ت
 تکمیلی کشاورزی 

4 4 4 3.5 3.5 3.5 4 3 3 3 0.706441 3 

 5 0.592958 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 یالتیصنایع ش

 12 0.388412 3 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 لولزیصنایع س

هداشتی صنایع ب
 آرایشی و دارویی 

3 3 2.5 3 2.5 3 2.5 3 2 2 0.283863 16 

 13 0.332975 2 2 3 3 3 3 3 2.5 3.5 2.5 ساجی صنایع ن

 11 0.455953 2.5 2 3 3 3 3 3 3.5 4 3 ریایی صنایع د

های فعالیت 
 بازرگانی 

4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 0.692542 4 

توسعه تولید نفت و  
 گاز 

2.5 2 1.5 1.5 2.5 3 2 2 1.5 2 0 18 

های فعالیت 
 دریامحور 

4 3.5 3.5 3 4 3 3 3 2 2 0.494088 9 
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 های توسعه استان گیالن. ی قابلیت پذيرامکان _ماتريس مطلوبیت -3 شکل

 
 

 گیری نتیجه و بحث
های توسعه مطرح بندی قابلیتو اولویت  گیالن  موثر بر روند توسعه استان  یدیکلعواملهدف پژوهش حاضر شناسایی  

ریزی  سیستمی و بیان تعریف جدیدی از منطقه برنامهشده در نظریه پایه توسعه استان بوده است. این پژوهش با رویکرد  
پذیرد، سعی در تعیین زیادی میی منطقه تاثیر  به عنوان نظامی با مرز متخلخل که از عوامل بیرونی نیز در روند توسعه

و بحث   یبندقابل جمع  لیاز تحل  فیپژوهش در دو ط  یاصل  جینتا.  های کلیدی توسعه استان داشته استابلیتعوامل و ق
  ت یجمعباشد. که شامل  می  1410در افق    النیموثر بر روند توسعه استان گ  یدیکلمربوط به عوامل  جیاول نتا  فیاست. ط

صادرات   ست،زیطی منابع آب، مح  ،یبخش دولت   گذاریهیسرما  د،ی تول  یکالن کشور، تکنولوژ  تیریمد  وهیو مهاجرت، ش
باشد. این  ی میو توسعه گردشگر  دیتول  وریبهره  ،یخارج   گذاریهیسرما  ،یعیمخاطرات طب  ان، بنیمحصول، توسعه دانش

برندگی متغیرهای دیگر توسعه ای داشته و قدرت پیشمالحضهقابلمتغیرها از لحاظ تاثیرگذاری بر متغیرهای دیگر برتری 
دارند.   آینده  در  نتا  فیطرا  به  لیاص  ج یدوم  مربوط  نظر  هایتیقابلبندی  اولویت  پژوهش  در  مطرح شده    ه یپا  ه یتوسعه 

استان شامل  بمی  توسعه  ترتیب  به  که  کشاورزی.  3.  زراعت.  2  هایگردشگرریسا.1اشد  تکمیلی  و  تبدیلی  .  4  صنایع 
ص  پرورش .  6  شیالتی  عیصنا.  5ی  بازرگانهای  فعالیت  ی ها تیفعال.  9  امحوریدر  یگردشگر.  8ی  باغدار.  7  انیآبز  دیو 

بارزگانی()  امحوریدر و  خدمات  کشاورزی،  معدنی،  و  . 13  سلولزی  عیصنا.  12  دریایی  صنایع.  11ی  دامدار.  10  صنعتی 
 صنایع.  17  بهداشتی آرایشی و دارویی  عیصنا.  16  کاالهای مصرفی بادوام  تولید.  15  و الکترونیک  برق.  14  نساجی  عیصنا

این   بندی شده است.بنا بر نظر خبرگان استان اولویت  هااین قابلیتباشد.  می  نفت و گاز  دیتول  توسعه.  18  با تکنولوژی باال 
در سیاسبردارندهفهرست  زیرا  نیست  نهایی  تصمیم  که  تی  تصمیمگذاران هستند  دارند.  مسئولیت  عهده  بر  را  اما  گیری 

پذیری برخوردار شگری از بیشترین مطلوبیت و امکانهای استان، گرداز بین قابلیتدهد که  نتایج این تحقیق نشان می
در نظر گرفته شود.  است و می استان  توسعه  عنوان محور  به  آیندتواند  پیشهواژه  و  پویا  فعال،  برخورد  با  نگاری  دستانه 

زراعت

ی صنایع تبدیلی و تکمیل

کشاورزی

فعالیت های بازرگانی

صنایع شیالتی

پرورش و صید آبزیان

فعالیت های دریامحور

باغداری

گردشگری دریامحور

سایر گردشگری ها

صنایع با تکنولوژی باال

…صنایع بهداشتی آرایشی و

برق و الکترونیك

دامداری

وامتولید کاالهای مصرفی باد

صنایع نساجی

صنایع سلولزی

صنایع دریایی

توسعه تولید نفت و گاز

0
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امکان پذیری-ماتریس مطلوبیت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 14

https://jvfc.ir/article-1-114-fa.html


 1400، تابستان ( 6، پیاپی )دومفصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره دوم، شماره                                                         102

های توسعه مشارکت خبرگان سازمان  با  در این پژوهش،نگاری، ساختن آینده است.  هدف از آیندهدهد.  آینده را نشان می
 ه است. انتخاب شد و ساخت آینده مطلوب استان  توسعه، بهترین قابلیت برای استان

 منابع 
نگر و سیستمی و نقش آن در توسعه و تعالی سازمانی،  سیستمی، تفکر کلنظریه  "، رسول.  پوریهاوندزواریو ه  ی، امیرحسینرخانیام

 .  1396. دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

های  اب رویکرد مناسب در تعیین اولویتانتخ"  خواه، عبداله.،صادق. ایران. امامیان، سید محمدزاده، مهدی مقدم، ناصر. صحافباقری

 . 1387، 10 -1صفحات . 4. شماره سیاست علم و فناوری فصلنامه ،"فناوری، فناوری غشا در شرکت ملی گاز ایرانتحقیقاتی 

نگاری ای با رویکرد آیندههکلیدی موثر بر توسعه منطقتحلیل عوامل  بررسی و"پور، هاشم و مطوف، شریف.  بزاززاده، مهدی. داداش

 .1393، 104-79صفحات  ،2شماره ریزی فضایی )جغرافیا(.برنامه  ."آذربایجان غربیای مطالعه موردی: استان منطقه

محمد نادر.  بهشتی،  زالی،  و  عوامل"باقر.  منطقهشناسایی  توسعه  باکلیدی  برنامه  ای  مطالعهرویکرد  سناریو:  پایه  بر  موردی   ریزی 

 .  1388.   63-41, صفحات 1. شمارهریزی و آمایش فضابرنامه. "آذربایجان شرقی
ای  منطقههای مزایای نسبی توسعه  یل قابلیتو تحلبررسی  "  قلیچی، محمد و شیخی، حجت،یزادی، طاهر. اسدی، صالح. موالییپر

. 6شماره  .ایریزی منطقهفصلنامه برنامه  ،  "ELECTREو  TOPSISهای  ایران با استفاده از تلفیق تکنیکال  در بنادر شم

 .  1391، 29_15صفحات

علی احمد.  تقیلو،  آفتاب،  و  ناصر  سلطانی،  توسعهپیشران"اکبر.  ایرانهای  روستاهای  فضابرنامه،  "ی  آمایش  و  شمارهریزی   ،4 ،

 . 1395، 28 _1صفحات 

 یو شهرساز  یمعمار  یمل  شیهما  ، "رانیا  یشهر  یزیردر برنامه  یستمیسنگرش  یهاچالش"درویشی، یوسف و جهانی، داریوش،  
 . 1394، گراتیهو

 .   1396سمت،  تهران، انتشارات  ،ستمیس یو طراح لیو تحل هیتجز ،یعل ان،ییرضا

ایوب.  رهنما، محمد و معروفی،  توسعه"رحیم  بررسی سناریوهای  و  بوکان_ی فضاییتحلیل  آمایش  برنامه،  "کالبدی شهر  و  ریزی 
 .  1393، 146 _125، صفحات 3، شمارهفضا

ایران با تاکید بر شناسایی   ICTهای کلیدی در صنعت  نگاری فناوری آینده"آباد، علی، نیازی، عیسی، صالحی، سجاد،  ع میرکزار

 .  1390. 130-107، صفحات 4، شمارهانداز مدیریت صنعتیچشم، "کار وهای کسبمدل

و   زالی، آناهید.  پور  نادر  منطقهآینده  "سهراب،  توسعه  تحلیلی  نگاری  مدل  و  تلفیقی سناریونویسی  رویکرد  با  مطالعه    SWOTای 
 . 1396، 220-189. صفحات 3. شمارهریزی و آمایش فضابرنامه. "موردی: استان گیالن

نگاری شناسی مطالعات مربوط به آینده، با تاکید بر عقالنیت آیندهنقدی بر معرفت"محمدرحیم.  ناغانی، مسلم و عیوضی،  شیروانی 

 .  1396، 128_107. صفحات 13. شمارهشناختیعرفتهای مپژوهشی پژوهشدوفصلنامه علمی. "راهبردی

اری راهبردی )مطالعه گنمک فازی در آیندهتحلیل ساختاری به روش میک".  مهدی و قراری، فریماطالبیان، حامد. موالیی، محمد

 .  1396، 103-75ات صفح  .1. شمارهپژوهی ایراندوفصلنامه آینده. "(1394هی ایران پژوموردی آینده
نهادیتوسعه محلی و منطقه.  رضاکاظمیان، غالمراد، خدر،  فرجی از منظر رویکرد  انتشارات جهاد دانشگاهی. تهران،  ای  ، سازمان 

1391. 

فصلنامه  دو  ."استان کرمانشاهگذاری صنعتی در  های سرمایهبررسی اقتصادی و تعیین اولویت".  فالحتی، علی و احمدیان، تحسین
 . 1390، 100-125، صفحات 2، شمارهای اقتصاد و توسعه منطقه

 .  1384، پژوهی علوم و فناوری دفاعیمرکز آیندهتهران،  ،ی آیندههای مطالعهبررسی و شناخت روشاهلل، قدیری، روح
 .  1391صبا، . تهران، انتشارات فرهنگآمایش سرزمینریزی فضایی و برنامه. زاده، غالمحسینکالنتری، خلیل و عبداله

 .  1384، بنیاد توسعه فردا  . تهران،نگاری تکنولوژیهای آیندهروشی بنیاد توسعۀ فردا. اندیشگروه آینده
برنامه چهارم توسعه اقتصادىمجموعه ق ایران ، اجتماانون  تنقیح  ل تدوین و  اداره ک  جلد ششم،  .عى و فرهنگى جمهورى اسالمى 

 .  1383 قوانین و مقررات، معاونت پژوهش،
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