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 چکیده
 از رويكردهایاستفاده با  پژوهشاين . شودمحسوب میای تحوالت اجتماعی و فرهنگی از اهداف اصلی توسعه منطقه

 نگیاجتماعی و فره توسعه بررسی، به است شدهطراحی  سناريو اساسبر  که ريزیهای برنامهمـدل همچنینپژوهی و آينده
شناسايی گرديد که اين عوامل به نوعی عامل  ۷۷، گام اول پژوهشدر  پردازد.میانداز ملی چشمسند  پايه بر يزددر استان 

ه اقدام ب ،های مختف با خبرگاناند. پس از انجام مصاحبهيزد اثرگذار بوده استان اجتماعی و فرهنگی یبر روند توسعه
عوامل بر اساس هر يک از برای در ادامه  .باالدستی گرديدبر اساس اسناد عامل  ۷۷عامل کلیدی از بین  ۹شناسايی 

ريس با تشكیل مات مورد شناسايی قرار گرفت. در ادامهی استان در آينـده مطلوب و نامطلوبوضعیت  11 ،های مختلفسناريو
 أثیراتتيابی میزان در ارزاجتماعی  علومگیری از دانش کارشناسان بهرههمچنین و مک افزار میکاز طريق نرماثرات متقاطع 

ويزارد،  يوسنار افزارنرم هایقابلیتهای ديگر در استان، با استفاده از ها بر وقوع يا عدم وقوع وضعیتوقوع هر يک از وضعیت
اجتماعی  ، عدالت اجتماعی، سرمايهعامل ۷ نتايج پژوهش نشان از شناسايی .دبـاال استخراج ش بـسیار سازگاریسناريوی با  6
نین نتايج . همچدر استان يزد دارد اجتماعی و فرهنگی بازيگران اصلی و مؤثر بر فرايند توسعهبه عنوان  کیفیت زندگیو 

های سناريو. چندان مناسب نیستشناسايی شده در پژهش، عوامل هر يک از که وضعیت فعلی  پژوهش حاکی از آن است
  برد.بود وضعیت توسعه در استان باال میشكل گرفته در اين پژوهش، امیدها را برای به احتمالی
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 مقدمه .1

 هایحوزه از بسیاری در بلكه توسعه، شناسی جامعه حوزه در تنهانه که است موضوعاتی از يكی توسعه موضوع

توسعه را در  ه، مقولنظر هستندصاحب توسعه ی که در حوزهشناسان جامعه .گیردمی قرار بحث مورد شناسیجامعه
ای توسعه منطقهای است. يكی از مفاهیم مهم در حوزه توسعه، توسعه منطقه. [1۵] دهندمی رشد قرار مقولهبرابر 

ای مفهومی جديد توسعه منطقه. [6۵] رودبه شمار میاز مفاهیم بسیار مهم و حیاتی برای هر حكومت و کشوری 
 [۷۹] های زندگیاستاندارد به ايجاد چارچوبی مناسب برای دستیابی که هدف آن ريزی استدر متون نظری برنامه

تواند مفاهیم ای میتوسعه منطقه .[۵۳] است های موجود در راستای رضايت شهروندانو تغییر و بهبود فرآيند
توسعه اجتماعی  و  .[۹۵] همچون توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، انسانی و غیره را شامل شودمختلفی 

 . [۷۳] ای همواره مد نظر محققان بوده استفرهنگی مهمترين عوامل مؤثر در توسعه منطقه
ندگی بشر زاه و رفهای مختلف در راستای بهبود ها و مكانیزمها، دستگاهکارگیری سیستمتوسعه اجتماعی را به

-برنامه یاجتماع یندهايفرآ و تغییر جاديا یتوسعه اجتماعاز هدف . [۳۹] اندهو تولید مثل اجتماعی تعريف کرد

 یتوسعه اجتماع .[6۹] است یتوسعه اقتصاد یايدر رابطه با روند پو شهروندان آسايشاء ارتق به منظورشده یزير
 رهیو غ ستيز طی، آموزش، بهداشت، محاستیاقتصاد، سجمله مفاهیمی مختلفی ازاست که  یبعدمفهوم چند کي

رشد  بر پیشرفت وتواند که می ایديگر در توسعه منطقه بنايی و ضروریيكی از عوامل زير .[41] گیردرا در بر می
 یهااستیر ساست که د یانسان تیفعال ،مفهوم فرهنگفرهنگ و توسعه آن است. تأثیر مثبتی داشته باشد  هر جامعه

است که  یاتی، باورها و فرضهاارزششامل فرهنگ   .[۳4] شناخته شده است تیهاست که به رسممدت ،یعموم
نگی به عنوان يک ضرورت توسعه فره. [۳۵] بگذارد ریتأث افراد يک جامعهبر نحوه تفكر، احساس و رفتار تواند می

و  زیبحث برانگ تیماه یتوسعه فرهنگ .[۵4] های آينده همواره مد نظر قرار داردبخشی به نسلبرای هويت
ا و هاز رفتارها، نمادها، ارزش یستمیس و به عنوان بهبود و ارتقاء کندیم قياصطالح فرهنگ را تصد یوجهچند

 ،توسعه فرهنگی .[1۹] ، تعريف شده استشودیو به اشتراک گذاشته م دیجامعه تول کياست که توسط  يیهاآرمان
فراد به ای را در اههای ادراکی، شناختی، ارزش و باورها، شخصیت ويژفرآيندی است که با ايجاد تغییراتی در زمینه

. به عبارت ديگر خروجی فرآيند استهايی است که مناسب جامعه ها و رفتارآورد که حاصل آن کنشوجود می
 .[۹1] نامناسب باشد هایگذاشتن و حذف خرده فرهنگتواند کنارتوسعه فرهنگی می

ت. اسنگاری آيندهچارچوب  تواند به توسعه فرهنگی و اجتماعی در جوامع کمک کند،يكی از مواردی که می 
امروزه علم . [11]ت کشف آينده و رمزگشايی از آن بوده اس انسان همواره بر اساس نیازهای درونی، شیفته

مورد توجه بسیاری از  های ممكن، محتمل و مطلوبابداع و ارزيابی آينده کشف، ،1آينده نگاری ،پژوهیآينده
 را نظريه که است ایرشته نگاریو آينده پژوهی آينده. [11] های مختلف قرار گرفته استمحققین، جوامع و کشور

 کندمی يجادا يكپارچه روش به حال و گذشته تغییرات به منظور تجزيه و تحلیل مسائل مختلف در آينده بر اساس
 ،یمتخصصان علوم شناخت. [14] متمرکز شده است ،شناخت یروبر ، هیاول نياز زمان تدو یرانگندهيآ  .[6۳]

درک  نظیمموجب تنگاری آيندهدانند. یم ندهيدر آ یذهن نشيآفرمتشكل از عمل خود یشناخت ندآيرا فرنگاری آينده
 نيرابناب سازد؛می ريپذرا امكان دياقدامات جد جاديامكان اکه  شوداز مسائل پیچیده و مبهم میما  یرهایو تفس

 .[1۹] ستا لیو تحل هيتجز یبرا ديجد یهاچارچوب جاديبا ا یفرد یهايیدر بازنما رییغشامل ت یرانگندهينگرش آ
و  عيوز، تجاديا اند تاکرده جاديها و ابزارها اها، دستگاهرا از نظر روش یمهم راتییتغنگاری آيندهتفكر  یندهايفرا

  .[16] رندیدر نظر بگنگاری آينده یندهاياشتراک دانش را در فرآ
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نگاری را به يكی از کارآمدترين ابزارهای تدوين راهبردهای آينده شده،در نظر گرفتههای مجموع ويژگی
گذاری کشورها برای دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبديل کرده است. در بلندمدت و سیاست

آنجا د. از دههای اصلی و اساسی فرايند تدوين راهبرد هر کشور را تشكیل مینگاری دادههای آيندهحقیقت، يافته
های صحیح و دقیق برای گرو تأمین داده ی نخست درهای مناسب و مؤثر در وهلهکه تدوين راهبردها و سیاست

 نگاری ازريزی راهبردی و تصويرسازی مناسب از وضعیت مطلوب در آينده است، ارزيابی فعالیت آيندهفرايند برنامه
ای که در حال گونهشده است، بهی علمی تبديل هنظر صحت، موفقیت و کارآمدی به موضوع مهمی در اين حوز

نگاری و شناسايی عوامل مؤثر در نگاری به ارزيابی آيندهای از آثار علمی موجود در حوزه آيندهحاضر بخش عمده
ح وا آن در سطباستان يزد در  توسعهمبحث بسیار بااليی که به اهمیت  عنايتبا  يافته استموفقیت آن اختصاص

ی که املشناسايی عو، اين پژوهش سعی دارد در ابتدا به استرو روبهالمللی ای، ملی و بینمنطقهز جمله مختلفی ا
 . در ادامه پژوهش بهنمايديزد اثرگذار باشد، اقدام  استانتحوالت اجتماعی و فرهنگی  بر روند توسعهتواند می

تشريح به  نگاریهای آيندهکارگیری روشبهسپس با و شود رداخته میپمختلف  بین عواملو شناخت روابط ررسی ب
ران کالن گیتواند به تصمیمنتايج اين پژوهش می .پرداخته شده استسناريوهای مطلوب استان در اين حوزه نیز 

يزی مناسب، راستان يزد به عنوان يک چراغ راه، مسیر راه دستیابی به پیشرفت مناسب را نشان دهد و در کنار برنامه
 . شودبیش از گذشته فراهم را ان رشد استان يزد امك

 
 مبانی نظری .2

 شرح داده شده است.نگاری آيندهای و در اين قسمت مبانی نظری مرتبط با توسعه منطقه
 ردک توصیف روندی را آن و داد انجام نگاریآينده تعريف برای را تالشی 1کوتس ،1۹1۹ سال در. نگاریآینده

 هاگیریمتصمی و هاريزیبرنامه ها،سیاست تدوين در بايد که است دور آينده دهندهشكل نیروهای از کاملی درک که
 ثرترينؤم انجام و آينده به نگاه هدف با منظم هایتالش جريان معادل نگاریآينده  .[۵۷] گیرد قرار توجه مورد

 قداما به بسته. ندارد وجود واحدی آينده که کندمی فرض نگاریآينده حال، اين با. شده است تعريف هاانتخاب
به  نگاریآينده .[46] آيدمی به وجود هاآن از يكی فقط اما است ممكن آينده انواع از بسیاری اقدام، عدم يا کنونی
 بلندمدت تعريف و مدتانداز میانچشم يک ايجاد برای فرآيندی آينده، مورد در دانش آوریجمع بر تمرکز عنوان

 ينده،آ طراحی و بینیپیش پنج عنصر اصلی شناسايی شده است که شاملنگاری آيندهبرای . [64] شده است
 آ .[6۷] فعلی است تصمیمات و استراتژيک اندازچشم اجتماعی، هایشبكه مشارکت،

. [۳1]فتد اکه در آينده اتفاق میتعريف شده است شناسايی تغییر و تحوالتی ی به صورت کلی، نگاريندهآ
تحول  بینییشپ برای مناسب فنون از استفاده سپس و تغییر عوامل و جديد وقايع برای محیط شناسايینگاری آينده

نگاری تنها آينده. [1۳] ها استتصمیمات مناسب در برخورد با آن يا هاسازمان، پاسخ بر هاآن پیامدهای تغییر، و
نگاری آينده .[۳6] گذار استتصادی و اجتماعی نیز بر آن تأثیرتحت تأثیر توسعه علم و فناوری نیست بلكه عوامل اق

 آمیزدمی هم رد آينده برای هايیاستراتژی تدوين منظور به را مختلف بازيگران انتظارات که است ساختاری یيندآفر
 نظر اشتراک و ارتباط برقراری برای را چارچوبی و کندمی تقويت را فرآيند در کنندگانشرکت بین گفتگو اين. [۵۹]

  .[۹۹] سازدمی فراهم آينده احتمالی سناريوهای مورد در

 خلق آن هدف که است ريزیبرنامه نظری متون در جديد مفهومی ایمنطقه توسعه. ایتوسعه منطقه
 امروز جهان در. [6] است شهروندان زندگی استانداردهای در باثبات مفهومی به دستیابی برای مناسب چارچوبی
 يافتگیتوسعه میزان در مشخص هایشكاف و [4۹] بوده گسترش به رو و فراگیر ایپديده ،ایمنطقه هاینابرابری
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 نیافتگیتوسعه مهم هاینشانه از نابرابری، واقع، در. [4۵] است نامتعادل امكانات توسعه میزان و مناطق بین در
 از. [۹۴] باشد داشته ناگواری پیامدهای تواندمی هاآن سطوح و اشكال همه در ایمنطقه هاینابرابری زيرا است
 از کشور کي هایبخش بین ترعادالنه ایتوسعه به دستیابی برای ایمنطقه توسعه و ريزیبرنامه به توجه رو، اين

 . [۷۹]ت اس جامعه هر اصلی اهداف

 پیشینه پژوهش

 ت.ای مورد بررسی قرار گرفته اسنفعان در آموزش کارآفرينی و تأثیر آن بر توسعه منطقهذیای نقش در مطالعه
ها نهاد نيو درک ا ینيآموزش و آموزش کارآفر یهادر برنامه یاصل نفعانیدرک نقش ذ ،مطالعه نيا یهدف اصل

مختلف  نفعانیذبا  افتهيساختارمهین یهاشامل مصاحبه قیتحق ني. ابوده است یاها بر توسعه منطقهبرنامه ریاز تأث
ارکت دهد، اول، مشینشان م جي. نتابودبا تراکم کم  یادر منطقه ینيبرنامه آموزش کارآفر کيکننده در شرکت
 ایدر مطالعه .[۷۴] دها شوای در همه زمینهتواند منجر به توسعه منطقهمی ینيکارآفر یهادر برنامه نفعانيفعال ذ

قادر به شرح  یچارچوب مفهوم اين .شده استارائه  نگاریيندهنظام آ هایيايیهدف درک پو با یچارچوب مفهوم
امل تع ینو اثرات و همچن هایخروج ها،یوروديندها، فرآ يگران،و روابط متقابل عناصر نظام شامل باز یوابستگ

های دانش ای ديگر تأثیر شبكهمطالعه رد .[۹] است فنّاورانه و یاجتماع-یاقتصاد-یاسیتر سگسترده یطنظام با مح
ی اای مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام اين پژوهش ارائه مدلی برای توسعه منطقهبر توسعه منطقه

ل پیچیده آمده در حل مسائدستتوان به استفاده از مدل بهكه دانش بوده است. از نتايج اين پژوهش میبمبتنی بر ش
 . [61]د ای و بهبود جوامع اشاره کرطقهو مهم و توسعه من

های اجتماعی پرداخته شده است. ای کشور بر مبنای شاخصای به تحلیل فضايی توسعه منطقهدر مطالعه
 یهاکه شامل داده یشاخص مهم اجتماع ۹۵در قالب  1۷۹۹سال  یاز سالنامه آمار پژوهشاين  یهاهایداده

انون، ش یشده است. آنتروپ یگردآور است، یو بهداشت یآموزش ،یرفاه ،یفرهنگ ،یاجتماع یهامرتبط با مؤلفه
در بستر  یافتگيسطح توسعه نییپراکنش و تع یبررس ،یدهوزن یبرا بیواسپاس به ترتتكنیک و  راتییتغ بيضر

ا نشان داد. ر رانيا یهااستان نیب یتوسعه نامتوازن و نامتعادل اجتماع ،پژوهش جيمتلب به کار گرفته شدند. نتا
ار قر یاز توسعه اجتماع یو فارس در سطح باالتر یکه فقط چهار استان تهران، اصفهان، خراسان رضویطوربه

و  هيلویو کهگ الميا ،یخراسان شمال ،یسمنان، خراسان جنوب ،یاریالبرز، زنجان، چهارمحال بخت یهادارند و استان
شان ن جيشوند. در کل، نتایمحسوب م یاجتماع یهاز لحاظ شاخصمناطق کشور ا نيتربه عنوان محروم راحمديبو

وجه و ت ازمندیندارد و ن يیو فضا یبا عدالت اجتماع یتیسنخ رانيا یهادر استان یتوسعه اجتماع تیداد وضع
ای و ترين عوامل مؤثر بر توسعه منطقهای ديگر در اين حوزه مهمدر مطالعه .[۷۹] و کارآمد است حیصح تيريمد

ی نسبت محل رفاه در يک استان از کشور چین مورد بررسی قرار گرفت. نتايج پژوهش حاکی از تمرکز باالی دولت
ر از تريزی شده سابق، اقدام به استفاده بهینهده مناسب از رويكردهای برنامهاای دارد تا با استفبه توسعه منطقه

 . [۵1] ای در اين بخش کمک نمايدمنطقهای نمايد تا به پیشرفت بهتر توسعه اقدامات بین رشته
ای در روستاهای چین پرداخته ترين عوامل عدم توسعه منطقهای ديگر در کشور چین به بررسی مهمدر مطالعه

-ترين علت عدم رشد و توسعه منطقهگذاری داخلی مهمدهد که سرمايههای اين پژوهش نشان میشده است. يافته

ی نفعان اصلپژوهش ديگر صورت پذيرفته در اين حوزه به بررسی نقش ذی. [1۵] استای در روستاهای چین بوده 
ای پرداخته است. نتايج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت ريزی آموزشی کارآفرينی به منظور توسعه منطقهدر برنامه

-موزشآه اين نوع از دهد کهای پژوهش نشان میای دارد. همچنین يافتهنفعان در توسعه پايدار منطقهمشارکت ذی

 مبانی نظریبا توجه به   [.۷۴] ای مناطق با تراکم جمعیتی کم را ايفا نمايدتواند نقشی مؤثر در توسعه منطقهها می
گذار بر توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی به صورت جدول عوامل اثر ،ایو مطالعات پیشین در حوزه توسعه منطقه

  نشان داده شده است. 1
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ريزی بهتر مورد بحث و بررسی پژوهش در موارد مختلف به منظور برنامه مبانی نظریبدست آمده در  عوامل
ين ريزی را به همراه داشته باشند. بداند امكان پیشرفت مناسب در برنامهاند و از سوی ديگر توانستهقرار گرفته

موضوعی و محتوايی مناسبی در اين حوزه بندی ارائه گرديد تا دسته 1 ها در قالب جدولاين شاخص منظور،
 . شودپذير امكان

 عوامل اثرگذار بر توسعه فرهنگی واجتماعی. 1جدول 

 منبع تعريف عامل

 انسانی توسعه
 ،یانسان یشاخص توسعه .يابدیروندی است که طی آن امكانات بشر افزايش م ،انسانی یتوسعه

گری کردن ديدگاه ديگزينی تولیدمدار و جايتوسعه کردن ديدگاهاست به منظور رها ی کوششینتیجه
 .مدار استکه انسان

[۹۷] [4۹] 
[۳۷] 

 [6۴] دسترسی مناسب به برق، تلفن، آب لوله کشی، سوخت امكانات زندگی

 [۷۷] پارک و ...( دسترسی به امكانات تفريحی و ورزشی )زمین ورزشی، فضای بازی کودکان، اوقات فراغت

 یاز زندگ يترضا
خص های شآلزندگی، در واقع رضايت از زندگی بازتاب فاصله میان ايده فرد از یاحساس خرسندی کل

 .استت فعلی او و وضعی

[۹۷] 
[۵۴] 
[۹4] 

 سالمتبهداشت و 
دسترسی به آب شرب سالم، تغذيه متنوع و مفید و شتی درمانی اکمیت و کیفیت امكانات و خدمات بهد

 معالجه امراض در هفته، توان مالی جهت
[6۴] 
[4۳] 

 آزمايشگاهی آموز و امكاناتکیفیت ساختمان مدارس، تعداد معلم و کالس نسبت به دانش آموزش
[61] [6۷] 

[۳۹] 

 یمختلف. اشتغال يعنی داشتن يک شغل دائم هاییتدرآمد يعنی کسب پول ماهیانه حاصل از فعال درآمد و اشتغال
[61] 
[۵] 

 رضايت شغلی
که با کار مناسب با استعدادها،  رضايت و رضايت خاطر فرد از شغل خود در سازمان استنوعی احساس 

موفق  یهاهتجرب نیازهای منطقی، شكوفايی استعدادها، پیشرفت شغلی، ینمیزان موفقیت در شغل، تأم
 .ارتباط دارد یسازمان و جو

[۹۳] [۹6] 

[۵۹] 

 اجتماعی سرمايه
استعدادهای فردی  وها یکه اصل و اساس آن بر رفتار، طرز تلق اجتماعی مفهومی جمعی است سرمايه

 .قرار دارد
[۷۵] [۹۹] 

 یشكاف اجتماع

 یفداصو ت ساختاری یهادسته شكاف دو بهرا  یاجتماع یهاشكاف توانیم یکل بندییمتقس يکر د
امعه ج دوجو یقتضاا که به عی هستنداجتما یهاشكاف دسته از آن یساختار یها: شكافدکر یمتقس
ه آن ب یفداصت یهاشكاف .هستند یبشر یعی جامعهو طب ذاتی هایيژگیو زا یو ناش آيندیم يدپد

 .جوامع است يخیفات تارداتص که حاصل شودیگفته م عیاجتما یهاسته شكافد

[۷1] [۵۹] 

 مشارکت اجتماعی
خود و جامعه و  سرنوشتیین منظور دخالت در تعبه یگروه - یفرد یهاانواع کنش یرندهبرگ در

 .استی امور عموم یدرباره گیرییمتصم يندهاینهادن بر فرآاثر ینهمچن
[1] 
[۷] 

 .يگرانرفتار د در فرد به قبول خطر يلاعتماد عبارت است از تما اعتماد اجتماعی
[1] 
[۳۳] 

 تعلق اجتماعی
 یامر ياو  یش یط،مح مكان، آن فرد نسبت به یاست که ط يندینقطه عطف فرآ ،یتعلق اجتماع

 .کندیم یداپ مسئولیتاحساس تعهد و 
[۳۴] 
[۳] 

 یاجتماع يتحما
در آن شخص  کند کهیم يجادرا ا یو حالت آوردیرا به وجود م یتعهدات متقابل ی،اجتماع يتحما

باط ارت یسالمت يجبا نتا هايننفس و ارزشمند بودن دارد و ااحساس دوست داشته شدن، مراقبت، عزت
 .دارد یممستق

[۵۵] [۵1] 

[۷۹] 

 هويت دينی
های دينی، افتخار و احترام مرد به علمای دينی، یتفعالهويت دينی با میزان مشارکت مردم در 

 .شودخشنودی مردم از گسترش دينشان و پايبندی مردم به اصول مذهبی سنجیده می
[۷۵] 

 [۷۵] با توجه به ظاهر افراد را هويت بدنی گويند. افرادگرفتن قرار توجهمورد میزان  بدنی هويت

 گروهی هويت
بین فردی مثل محبوبیت و  هاییطهو به ح گیردقرار میدر ارتباط با ديگران  خودهويت گروهی 

 .شودیها مربوط مرفتارهای فرد بر ديگران در تعامل با آن شهرت فرد نزد ديگران و تأثیر
[۷۵] 

 یقوم مدارای
ی دهنده، نشاناستديگر  اقوام که در ارتباط با افراد متعلق به هايییتتمايل فرد به قبول موقع یزانم

 خواهد بود. قومیمدارای 
[1۴] 
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 منبع تعريف عامل

 یمدارای مل
 ،استديگر  هاییتمل که در ارتباط با افراد متعلق به هايییتتمايل فرد به قبول موقع یزانم

 خواهد بود. ملیمدارای  یزانمی دهندهنشان
[1۴] 

 مدارای عمومی
مانند  تکه از هنگام تولد همراه افراد اس يیهابودن، چه آن مختلف انسان یهابه حالتمدارا نسبت 

 .وندشیکسب م شدنیاز طريق فرايند اجتماع یطول زندگدر که  يیهاو چه آنیت ، جنسترنگ پوس
[1۴] 

 امنیت اجتماعی

 
 شرايط در برابر خود اساسی هایيژگیو و منافع هويت، حفظ برای جامعه توانايی اجتماعی امنیت

 است. جامعه یهاآرمانو  هاارزش سمت به اجتماعی وضعیت ارتقای توانايی نیز و تهديدها و متحول
[4۷] [۵6] 

[۷۳] 

 امنیت عینی
ها، آن یزاندر م ییراتکه تغ پردازدیم در جامعه یاجتماع یهایو ناهنجار هایبآس ،جرائم یتبه کم

 .دهدیم ییرجامعه را تغ یتامن
[4۷] 

 امنیت ذهنی
یرگذاری حضور و بروز رويدادها و وقايع تأثیری روانی مثبت افراد نسبت به عدم گجهتنوعی ذهنیت و 

 ضد امنیتی
[1] 

 امنیت هويت
فردی  اسنادهايش که در ارجاع به و توانايی هامهارتهويت فرد مشتمل بر باورهای فرد در مورد 

 .شودیمها تعريف همچون استعداد و شايستگی
[4۴] 

 امنیت فرهنگی
 هرگونه، باورها و میراث فرهنگی( فرد و جامعه از رسوم و آدابمصونیت فرهنگ )دين، افكار، اخالق، 

 تعرض و تهديد
[4۴] 

 نداشتن نگرانی در ابراز افكار و نظر و همچنین عدم پريشانی فكری امنیت فكری
[4] 
[66] 

 [4] های آيینی، دينی و سیاسیی جمعی، تجمعهاتعاملنداشتن نگرانی برای  امنیت جمعی

 عدالت اجتماعی
ی که برا یاگونهبرابر است، به یهاشهروندان به فرصت یمنظور دسترسجامعه به ه منابعمنصفان يعتوز

 یاجتماع زندگی ها ازموجب طرد آن هایتعمل داشته باشند و محروم یخود آزاد یزندگه یوش اتخاذ
 .شودن

[۷6] 

 عدالت توزيعی
 مردم است و چگونگی توزيع مشاغل، مناصب و اموال عدالت توزيعی ناظر به تكالیف دولت در برابر

 .کندیعمومی را معین م
[۷6] 

 عدالت رويه
تعريف  ،يابندیم تخصیص یامدهاها، پکه توسط آن يیفراگردها منزله رعايت عدالت دررا به عدالت رويه

 .کنندیم
[1۴] 

 ی فرهنگیسرمايه
 فرد از کاالهای یهاو اندوختهها يیی فرهنگی شامل: دانش، تواناسرمايه ،ی بورديوبا توجه به نظريه

 .سازندیيک حوزه و زمینه م ای است که همگی باهم، وضعیت فرد را درفرهنگی
[6۹] 
[۹1] 

 [۳1] يخیاز اماکن تار يدو بازد یاز اماکن مذهب يدبه موزه، بازدرفتن  یمذهب -يخیتار

 کاالها فرهنگی
و ...( که  نويسندگی )مانند آموزش ی)مانند کتاب، روزنامه و ...( و ذهن ینیع یفرهنگ هاییتفعال

 .شودیم یدهنام یخدمات فرهنگ
[6۹] 

ی هارسانه
 یجمعارتباط

به  میو افكار و انتقال مفاه هایاماعالم پ یجامعه از آن برا يککه مردم  شودیاطالق م يلیبه وسا یطورکلبه
 .کنندیاستفاده م يكديگر

[1۵] 

 اخالق شهروندی

 هيژوکرد که بتوانند به ی تعريفاجتماع یهاو عرف یناز قوان یامجموعه توانیرا م یاخالق شهروند
شهرها  يناندرکاران و ساکنان ادست یبرا ی کوچکدر شهرها ینبزرگ و متوسط همچن یدر شهرها

 ذار آرامگ يعنی يدارو توسعه پا زيستیطو چه با مح يكديگرتنش چه با  بدون هماهنگ و یامكان زندگ
م را فراه ی آيندههانسل یبرا ینامناسب کنون هاییتبرداشتن موقعیانمناسب و از م هاییتموقع

 آورند.

[1۷] 
[44] 
[۷1] 

میل و نیاز به 
 پیشرفت

شود و میل به پیشرفت، افزايش سطح نوآوری موجب بهبود کار و ارتقاء سطح زندگی و پیشرفت می
 رفاه را به همراه دارد.

[11] 

 فرهنگ کار
های یتگروه کاری در انجام فعال يک شدهيرفتهمشترک و پذ یهاها، باورها و دانشمجموعه ارزش

 افزوده.ارزش يجادا ياو  یدبه تول معطوف
[11] 
[41] 

 [11] در جامعه انضباطکردن نظم و نهادينه فرهنگ نظم

 نگریفرهنگ آينده
توانند متغیرهای زندگی و جامعه را تحت کنترل خود میهستند و  نفساعتمادبهافرادی که دارای 

 توانند مشكالت آينده را حل کنند.یمهای مناسب در زندگی گیریبا انجام جهت ؛درآورند
[11] 
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ای مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در پژوهشی نگاری و توسعه منطقههای اخیر آيندهدر سال
 فته استکننده تغییرات آينده مورد بررسی قرار گربینیريزی استراتژيک به عنوان دو عامل پیشنگاری و برنامهآينده

كمل م توانند به نوعیهايی که میرابزابه عنوان  کياستراتژ یو طراح یرانگندهيادغام آدر اين پژوهش با . [1۳]
رائه ا یحیترج یهابه روش ،بر آن یرگذاریتأث یو ابزارها ندهيآات رییدرک تغ یبرا یديجد كردي، روباشند هم
ت نگاری و طراحی استراتژيک نسبت به تغییراهای سنتی با رويكرد آينده. همچنین در اين پژوهش رويكردشودمی

ژوهش را پ اينتواند به نوعی جنبه نوآورنه بودن آينده مورد مقايسه قرار گرفته است؛ که اين امر میاحتمالی در 
 مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار دهد. 

 
 پژوهش شناسی روش .3

ام اين جان مراحل. استهدف، از نوع اکتشافی، تبیینی و توصیفی  ازنظرشده  کاربردهبه پژوهشروش شناسی 
 نشان داده شده است.  1صورت شكل پژوهش به 

  

 
 . مراحل اجرای پژوهش1شكل

 
ابعاد  با توجه به عوامل و اين پژوهش پرسشنامهبعد از شناسايی عوامل اثرگذار بر توسعه اجتماعی و فرهنگی، 

در ابعاد  ایمطالعات پیشین در حوزه توسعه منطقهآمده حاصل از دستر توسعه اجتماعی و فرهنگی بهگذار بتأثیر
خبره  6کارگروه علوم اجتماعی استانداری و خبره  6 شامل طراحی شد و در اختیار خبرگان و فرهنگیاجتماعی 

ا بمورد ارزيابی قرار گیرد.  هاآن سقم و صحتگرفت تا میزان اهمیت، قرار علمی و دانشگاهی حوزه علوم اجتماعی
ر نظور تأثیی پرسشنامه به محطراگی و گذار در حوزه اجتماعی و فرهنبعد از شناسايی عوامل اثر 1توجه به شكل

افزار میک مک به منظور شناسايی زد، از نرمشده در حوزه اجتماعی و فرهنگی در استان يمتقاطع عوامل شناسايی
یرها و افزار بدين گونه است که ابتدا متغروش اين نرمهای کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی استفاده شد. پیشران

ها را در ماتريسی مانند ماتريس تحلیل اثرات وارد مهم در حوزه موردنظر را شناسايی کرده و سپس آن یهامؤلفه
د شود. متغیرهای موجونموده و میزان ارتباط میان اين متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان، تشخیص داده می

و  ذاریرگترتیب متغیرهای سطرها، تأثگذارند. پس بدين می یرها تأثدر سطرها بر متغیرهای موجود در ستون
. يابدام میبین صفر تا سه انج یاعداد با کمک، میان متغیرها میزان ارتباطباشند. می یرپذيرها، تأثمتغیرهای ستون

، «متوسط ریتأث»دهندهنشان، عدد دو «ضعیف ریتأث» نشان از، عدد يک «ریعدم تأث»در اين بازه نشان از  عدد صفر

 با استفاده از نرم افزار سناريو ويزارد هاهای سازگار و ناسازگار و تجزيه و تحلیل آناستخراج سناريو گام پنجم:

 پیشینه پژوهششناسايی عوامل کلیدی اثرگذار در حوزه اجتماعی و فرهنگی با استفاده از  گام اول:

 

 شدهشده توسط پرسشنامه طراحیسنجش اهمیت هر يک از عوامل و ابعاد شناسايی گام دوم:

 

ه اجتماعی های کلیدی توسعايجاد ماتريس تأثیرات متقابل و استفاده از نرم افزار میک مک به منظور شناسايی پیشران گام سوم:

 و فرهنگی
 

 های به دست آمده های مطلوب و نامطلوب برای پیشرانشناسايی حالت گام چهارم:
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ن . بنابراياست رهایبالقوه بین متغ ایوجود رابطهدهنده نشان( Pحرف ) تيو درنها «زياد ریتأث» دهندهنشانعدد سه 
 ،اين ماتريسکه در  شودساخته می  n × nباشد، يک ماتريس nدر يک پژوهش  شدهيیاگر تعداد متغیرهای شناسا

استفاده ا ماتريس متقاطع ب يافته بر رویهای مختلف انجام تحلیل. است شدهمشخصمتغیرها بر يكديگر  تأثیرات

 .[۹] هستندزير . اين مراحل به ترتیب اولويت مرحله به شرح ذيل انجام يافته است 6طی  ،مک – میکافزار از نرم
 مورد مطالعه و ايجاد درک سیستمیپايداری يا عدم پايداری سیستم  بررسی 
  بر يكديگر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها تأثیراتو تجزيه و تحلیل شناسايی  
 سناريونويسیو کلیدی به منظور  های اصلیشناسايی پیشران  
 تحلیل جزئیبررسی و از  اجتنابو  شناخت کلی از يک سیستم 
  شوند. میسیستم  ی در يکناپايدار ی که منجر بهعواملو تجزيه و تحلیل شناسايی 
  متغیرها بر همديگر ذاریتأثیرگسنجش  واسطهبهشناخت بهتر محیط 

. رديدشناسايی گهای سازگار و ناسازگار سناريو، های مطلوب و نامطلوبشناسايی پیشرانبا در اين پژوهش 
ستفاده اسناريونويسی  فرايندهت انجام در ج سناريو ويزاردافزار نرمهای سازگار و ناسازگار از برای استخراج سناريو

 هایعیتوضدر  شدهشناسايی ، عوامل کلیدیمکر میکافزانرم وسیلهبهعوامل کلیدی  با شناسايی .است شده
در اختیار  ،ماتريسی صورتبهشده در اين بخش، بندیهای طبقهوضعیت بندی قرار گرفتند.مورد طبقه یمختلف

مربوط به  در اين بخش تفاوت نظرات. اقدام به شناسايی و تحلیل تمايند داده شد تا مجدداًمتخصصین توسعه قرار 
های ماتريس را به هر يک از خانه ۷تا مثبت  ۷توانستند نظری بین منفی د که خبرگان میشواين موضوع می
اين  که در محوری سؤالاند. خبره مرحله قبلی بوده 1۵خبرگان و متخصصین اين بخش همان . اختصاص دهند

اولین به عنوان  A1 اگر وضعیت »که  رسش قرار داده شدمورد بررسی قرار گرفت بدين صورت مورد پپرسشنامه 
  B2در آينده استان اتفاق بیفتد چه تأثیری بر وقوع يا عدم وقوع وضعیت   Aعامل کلیدی آمده دروضعیت پیش

  .«خواهد داشت  Bعامل کلیدی در
 

 ی پژوهشهایافتهها و تحلیل داده .4

ی،  دستباالاسناد  مطالعه بادر بحث شناسايی عوامل کلیدی توسعه استان يزد در قلمرو اجتماعی و فرهنگی 
و  استان يزد اين اهداف با نظرات خبرگان استانداریبندی شده است. جمع ۵به صورت جدول  اهداف بنیادی

اند که در قسمت خبره، خبرگانی بوده 1۵ اينمورد بررسی و تأيید قرار گرفت. ، خبره 1۵ متشكل ازهمچنین کارگروه 
 است. شدهروش تحقیق به آن اشاره 

  
 یدستالبااهداف برگرفته از اسناد . ۵جدول

 منبع اهداف بنیادی

 فصل هشتم برنامه چهارم توسعه استان يزد اجتماعی عدالت و اجتماعی امنیت ارتقاء .1

 چهارم توسعه استان يزدفصل هفتم برنامه  زندگی کیفیت بهبود و سالمت ارتقاء .۵

 نظريه پايه توسعه 1بند  های ملی و مذهبی و فرهنگی منطقه يزد.توسعه و ترويج ارزش .۷

 های کلی آمايش سرزمینیاستسبند ب سند  حس تعلق فرهنگی به شهر و منطقه يزد. حفظ و ارتقاء وحدت، انسجام و .4

 توسعهبند ه سند ملی  توسعه و ارتقای جايگاه گردشگری استان .۹

 منبع اهداف میانی

 14۴4 اندازچشمسند  ۵۳و  ۵۴بند بهبود امنیت اجتماعی برای همه اقوام و مذاهب .1

 14۴4 اندازچشمسند  1۵بند  ایگسترش عدالت منطقه .۵

 سند ملی توسعه بند ه اجتماعی و اقتصادی و استقرار عدالت و ثبات اجتماعی هاینابرابریکاهش  .۷

 بند الف سند ملی توسعه، اعتماد، مشارکت، ارتباطات اجتماعی، معنويت، های اجتماعی )آگاهیو ارتقا سرمايه حفظ .4



 71 بادی آ.. / حبیب زارع احمد.با توسعه منطقه ینگارندهیچارچوب آ یطراح

 
اين  تشخیص داد. ۷به صورت جدول توان عوامل کلیدی را از میان اهداف بنیادی یم ۵ا توجه به جدول ب

 عوامل به منظور تأيید محتوايی در اختیار خبرگان مرحله قبل قرار گرفت تا از جهت روايی مورد تأيید قرار بگیرد. 
 

 از اهداف بنیادين . عوامل کلی۷جدول

 ها(ارزش

 نظريه پايه توسعه 1بند  های هويتی استانهای فرهنگی و ويژگیاعتالی معرفت دينی، ارزش .۹

 های کلی آمايش سرزمینیاستسبند الف سند  توسعه انسانی هایشاخص بهبود .6

 نظريه پايه توسعه 1بند  در استاناسالمی و تقويت فرهنگ ايرانی  توسعهحفظ،  .۳

 بند د سند ملی توسعه فرهنگ ورزش ترويج .1

 بند ه سند ملی توسعه کاهش نرخ بیكاری .۹

 بند ک سند ملی توسعه انسانی یهاهيسرما یوردانش، مهارت و ارتقاء بهره گسترش .1۴

 بند ه سند ملی توسعه اجتماعی و اقتصادی در قلمرو استانای، های ناحیهفقرزدايی و تعديل نابرابری .11

 بند ک سند ملی توسعه و خدمات گردشگری هازيرساختتقويت و توسعه  .1۵

 منبع اهداف مقطعی

 14۴4 اندازچشمسند  41بند  ارتقای رضايتمندی عمومی .1

 سند ملی توسعه بند ه گسترش نهادهای مدنی .۵

 بند ک سند ملی توسعه های مشترک فرهنگی در استانفعالیتهای گفتگو و ايجاد زمینه .۷

 بند الف سند ملی توسعه های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی در استانNGOتقويت  .4

 فراغت اوقات کردنپر طريق از ريپذبیآس قشر نيترمهم عنوانبه جوانان فرهنگی مصونیت ايجاد .۹

 ورزش و یخوانکتاب فرهنگ و توسعه
 ملی توسعهبند ک سند 

 بند الف سند ملی توسعه های مختلف اجتماعیهای مشارکت بین اقوام و گروهتوجه به زمینه .6

 بند ک سند ملی توسعه سرمايه انسانی و اجتماعی کشور عنوانبهو تقويت جايگاه جوانان در جامعه،  تبیین .۳

 14۴4 اندازچشمسند  14بند  نهاد خانواده تحكیم .1

 سند ملی توسعه بند ه اعتقادات ارزشمند فرهنگیترويج باورها و  .۹

 ريزی راهبردی استان يزدسند برنامه ۹-1-۵بند  اجتماعی بین اقوام و مذاهب استان -انديشی و همكاری و تبادالت فرهنگیتقويت هم .1۴

سازی و در سطوح تصمیم هاآننقش زنان در جامعه و توسعه سطح مشارکت  تقويت .11
 استان گیریتصمیم

 د سند ملی توسعه بند

 بند د سند ملی توسعه در جامعه بخصوص زنانهر چه بیشتر ورزش  توسعه .1۵

های های افراد و گروهتقويت توانمندی ارتقاء نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و .1۷
 اجتماعی

 بند د سند ملی توسعه

 کلی آمايش سرزمینهای یاستسبند ب سند  هنری مناطق کويری ايران -تقويت پیوند فرهنگی .14

اجتماعی   و تعامل  فراگیر با  ساير مناطق کشور بخصوص  -ايجاد و تقويت اشتراکات فرهنگی .1۹
 جوارهمی هااستان

 يزی عملیاتیربرنامه

 نظريه پايه توسعه 1بند  پايه توسعه گردشگری یهاتهیه طرح .16

 عوامل کلیدی اهداف بنیادین

 اجتماعی عدالت و اجتماعی امنیت ارتقاء
 اجتماعی امنیت .1

 اجتماعی عدالت .۵

 کیفیت زندگی .۷ زندگی کیفیت بهبود و سالمت ارتقاء

 سرمايه فرهنگی .4 های فرهنگی در حوزه فرهنگی.توسعه و تقويت سطح دانائی و ارزش

 همبستگی اجتماعی .۹ حس تعلق فرهنگی به شهر و منطقه يزد. حفظ و ارتقاء وحدت، انسجام و

 گردشگری .6 توسعه و ارتقای جايگاه گردشگری استان
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که  یواملبا ع شدهمطرحپژوهش و نیز اسناد باالدستی و با توجه به شباهت عوامل کلیدی  مبانی نظریبا مرور 

 آمدهدستبهی دلف فن کاربردبا  «یکاربردی توسعه اجتماع یهاشاخص يیو شناسا یبررس» ای با عنوانهدر مقال
های عوامل کلیدی و زيرعامل 4جدول  اين پژوهش در ادامه راه با استناد به اين مقاله عمل خواهد کرد.؛ [۹6] است

 دهد. مرتبط با آن را نشان می
 

 هاعامليرزعوامل کلیدی و . 4جدول

 هاعاملیرز عوامل کلیدی

 امنیت عینی، امنیت ذهنی اجتماعی امنیت

 توزيعی، عدالت ایعدالت رويه اجتماعی عدالت

 کیفیت زندگی
ین اجتماعی، توسعه انسانی، نشاط اجتماعی، اوقات تأماشتغال، بهداشت و سالمت، امكانات و شرايط زندگی، 

 فراغت

 ی جمعیهارسانهی فرهنگی، تاريخی و مذهبی، هافراوردهکاالها و  سرمایه فرهنگی

 اجتماعی شكاف اجتماعی، هويت، مدارای اجتماعی، سرمايه همبستگی اجتماعی

 فرهنگ شهروندی، فرهنگ کار، میل به پیشرفت توسعه فرهنگی

 مؤثرسایر عوامل 
های اجتماعی، فناوری اطالعات یبآس یتعلق اجتماعی، اجتماع يتحمای، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماع

 ی، گردشگریسبک زندگیت، مهاجرت، تحوالت جمعی، توسعه اقتصادداری، و ارتباطات، دين

 
توسعه ر توانند بکه میهستند ی عوامل ، ی که در مراحل قبلی پژوهش مورد شناسايی قرار گفتعامل و سهسی 

حلیل قرار ت بررسی و تجزيه و میک مک مورد افزار ثرگذار باشند، با استفاده از نرما يزداستان اجتماعی و فرهنگی 
ی ابعاد ماتريس .گرفته مورد سنجش قرار بگیردشكليک از اين متغیرها در سیستم تا تأثیرات و وضعیت هر  گرفتند

ل روابط ممكن میان ابعاد از ک ه است.بود ۷۷ ×۷۷ مک در نظر گرفته شده بود،افزار میککه به عنوان ورودی نرم
اند و به نوعی درجه پرشدگی ماتريس خبرگان دارای اهمیت شناسايی شدهاز درصد روابط  ۹۷/1۹شده شناسايی

که  دانگذاشتهبسیار زيادی را بر هم میات شده تأثیردهد عوامل انتخابنشان می . اين عددده استبو ۹۷/1۹عدد 
ه در اين گرفتتعداد کل روابط شكل. گرفته در اين بخش استدهنده ناپايداری سیستم شكلاين موضوع نشان

عوامل  دهدنشان میرابطه عدد صفر بوده که  114شده، تعداد ايیرابطه شناس ۹۳۹است. از میان  ۹۳۹پژوهش عدد 
نزديک اند، گرفتهارتباطات شكل ماتريس ی که دراعداد صفر .اندهمديگر تأثیر نپذيرفتهاز بر همديگر تأثیر نداشته يا 

 یهاماتريس بر اساس شاخص ديگر سویکل حجم ماتريس را به خود اختصاص داده است. ازاز درصد  6۹/11به 
 درصد 1۴۴ شدگیینهمطلوبیت و بهاز  ایبار چرخش داده ۵تنها با  مک(افزار میک)بر اساس پیشنهاد نرم آماری

لی اطالعات ک .آن استداده شده به های پرسشنامه و پاسخ مناسبحاکی از روايی اين عدد که  است شدهبرخوردار 
 نشان داده شده است. ۹به صورت خالصه در اين بخش در جدول 

 
 یرات متقاطعتأثهای ماتريس . تحلیل اولیه داده۹ جدول

 مقدار شاخص مقدار شاخص

 ۷1۳ تعداد دو ۷۷ ابعاد ماتريس

 ۵1۹ تعداد سه ۵ تعداد تكرار

 P 11۷تعداد  114 تعداد صفرها

 ۹۳۹ جمع 1۹۴ تعداد يک
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وجود  هامتغیريک از سطرهای هر  ی که درجمع اعدادمک افزار میکدر نرم گرفتهشكلدر ماتريس متقاطع 
 ها وجود داردمتغیريک از هر  ها برایستون اعدادی که در و جمعبرای آن متغیر عنوان میزان تأثیرگذاری بهدارد 

آمده از تبدسدهد. بر اساس نتايج نشان میاز متغیرهای ديگر پژوهش حاضر نیز میزان تأثیرپذيری آن متغیر را 
ی گروه عدالت اجتماعی، سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی هاشاخص ،پژوهشگرفته در اين يس شكلرتحلیل مات

 ست کها ذکر قابل هاست وها بیشتر از درجه تأثیرپذيری آنهستند که درجه تأثیرگذاری آنهايی شاخص ازجمله
 . در سیستم هستند هم دارای درجه تأثیرپذيری زيادینیز الذکر فوقی هاگروه یهااکثر شاخص

 
 ها بر يكديگرمتغیر مستقیمو غیر . تأثیر مستقیم6 جدول

 متغیر ردیف

 مستقیماثرات غیر اثرات مستقیم

میزان 

 یرگذاریتأث

میزان 

 یرپذیریتأث

میزان 

 یرگذاریتأث

میزان 

 یرپذیریتأث

 ۵14 ۵۹۷ ۵1۹ ۵4۳ امنیت عینی 1

 ۵14 ۵۹۵ ۵۹1 ۵41 امنیت ذهنی ۵

 ۵1۴ ۵1۵ ۵۹1 ۵۴1 شكاف اجتماعی ۷

 ۷۴1 ۷41 ۷11 ۷۹1 هويت 4

 ۵4۴ ۵۷1 ۵41 ۵۷6 مدارای اجتماعی ۹

 ۷۴۹ ۷۵۴ ۷1۷ ۷11 سرمايه اجتماعی 6

 ۷۴۹ ۵۵۳ ۷۴۳ ۵۷6 اعتماد اجتماعی ۳

 ۷۴4 ۵41 ۷1۷ ۵41 مشارکت اجتماعی 1

 ۷4۹ ۷۳۷ ۷۹۳ ۷14 حمايت اجتماعی ۹

 ۷66 ۷۳۹ ۷۳۷ ۷14 تعلق اجتماعی 1۴

 ۷۳۹ ۷۳4 ۷۳۹ ۷۳۷ اشتغال 11

 ۷۵۴ ۵۳۵ ۷1۷ ۵6۹ بهداشت و سالمت 1۵

 ۷۳1 ۷1۵ ۷61 ۷14 امكانات و شرايط زندگی 1۷

 ۷۳۳ ۷۳۳ ۷14 ۷۳۹ رضايت از زندگی 14

 ۵۳4 ۵۹۴ ۵6۹ ۵1۹ تحوالت جمعیت 1۹

 ۷16 ۷۳۳ ۷16 ۷14 توسعه انسانی 16

 ۷4۹ ۷۹۹ ۷۹1 ۷۹۳ نشاط اجتماعی 1۳

 ۷1۳ ۷11 ۷11 ۷۴۳ اوقات فراغت 11

 ۷۹۳ ۷1۵ ۷۹۳ ۷۹۴ عدالت اجتماعی 1۹

 ۷44 ۷46 ۷4۴ ۷46 سرمايه فرهنگی ۵۴

 ۵4۴ ۵۳۷ ۵4۳ ۵1۴ تاريخی مذهبی ۵1

 ۵6۹ ۷۴1 ۵6۹ ۷1۷ ی فرهنگیهافراوردهکاالها و  ۵۵

 11۷ ۷۴۵ 1۳۹ ۷۴۵ ی جمعیهارسانه ۵۷

 ۵1۹ ۷۴1 ۵1۴ ۷۴۳ فرهنگ شهروندی ۵4

 ۵۹1 ۵6۹ ۵41 ۵۷۴ فرهنگ کار ۵۹

 ۵64 ۵۹4 ۵۹1 ۵۹۵ میل به پیشرفت ۵6

 ۷41 ۷14 ۷۵۹ ۷۴۳ های اجتماعییبآس ۵۳

 164 ۵۹۷ 1۹۷ ۵۹۵ ارتباطاتفناوری اطالعات و  ۵1

 ۷۵4 ۷11 ۷۵4 ۷11 داریيند ۵۹

 ۷۷۹ ۷۵۹ ۷۷۹ ۷۵۹ توسعه اقتصادی ۷۴

 ۵۳4 ۵4۳ ۵۳4 ۵4۳ مهاجرت ۷1

 ۷۷۹ ۵۷۴ ۷۷۹ ۵۷۴ سبک زندگی ۷۵

 ۵۳4 ۵۹1 ۵۳4 ۵۹1 گردشگری ۷۷
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توان وع میمجم تأثیرپذيری در درون هر گروه نیز همراه با نوسان است لیكن در - تأثیرگذاریگرچه پراکندگی ا
آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهای تأثیرگذار بر . دانست دو وجهی )ريسكی و هدف(ها را متغیرهای آن

ر متغیرها در سیستم است. اکثوضعیت ناپايداری بسیار شديد  فهمید توانیم يزداستان  اجتماعی و فرهنگی توسعه
 دهند دارای تأثیرپذيری بااليیاز غیر چند عامل محدود که نشان می اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند به

شدت و  یزانم مشابهی نسبت به همديگر برخوردارند که فقط يباًوضعیت تقر در سیستم هستند بقیه متغیرها از
تأثیر مستقیم و   6. در جدول هستند یرموع متغیرها دارای دو نوع تأثدرمج. ها هم متفاوت استضعف با آن

 ها بر يكديگر مورد بررسی قرار گرفته است.غیرمستقیم متغیر
عنوان عوامل کلیدی عامل اصلی به ۹تعداد ، پژوهشدر اين  شدهیعامل بررس ۷۷میان ها با شناسايی اين متغیر

عامل  ۹اند. تمامی مستقیم قرارگرفته راتیل در چارک بااليی تأثعام ۹. اين ندشد انتخابيزد استان  مؤثر بر توسعه
کیفی عوامل  ءادر ارتق رسدیاند که به نظر منیز تكرار شده میرمستقیغ راتیتأث درخود  یهابا تغییر اندکی در رتبه

 .هستند ۳به شرح جدول  یبررس مورد شاخص ۹ کلیدی مؤثر باشد.
 

 میرمستقیغ و میمستق رگذاریتأث یدیکل عوامل .۳ جدول

 (میرمستقیغ راتیعوامل کلیدی )تأث مستقیم( راتیعوامل کلیدی )تأث ردیف

 امكانات و شرايط زندگی عدالت اجتماعی 1

 عدالت اجتماعی حمايت اجتماعی ۵

 توسعه انسانی تعلق اجتماعی ۷

 رضايت از زندگی امكانات و شرايط زندگی 4

 اجتماعیتعلق  توسعه انسانی ۹

 اشتغال رضايت از زندگی 6

 اجتماعی حمايت اشتغال ۳

 نشاط اجتماعی نشاط اجتماعی 1

 هويت هويت ۹

 

ه اين کعدالت اجتماعی و سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی جای گرفتند گروه  ۷، در عامل  ۹با توجه به اهداف
های وضعیت مجموعه د.گیرمیقرار مورداستفاده قسمتپايه اصلی سناريونويسی استان در اين  عنوانبهعوامل 
که  طورهمان .کندگذاری را برای مديران معین میها و مسیرهای سیاستگره ،عوامل به شكل شفافاين محتمل 

 عوامل کلیدی در موضوع توسعه عنوانبه سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی عدالت اجتماعی، عامل ۷مطرح گرديد 
 بازيگران اصلی شناخته شدند.  عنوانبهايفاگر نقش عمده بوده و  ،يزداستان  اجتماعی و فرهنگی

های استان، و مأموريت اندازچشمريزی استان جهت تحقق اهداف سند روی برنامه پیش درصحنهاين عوامل 
 نظر زاهای احتمالی برای آينده پیش روی استان هستند که اين وضعیت تصور قابلهای مختلفی در وضعیت

 ،احتمالی هایوضعیتتحلیل دقیق شرايط پیش رو و تعريف  ،هستند. به همین دلیل بااهمیتريزی بسیار برنامه
ا نظرخواهی شده و نهايتاً ب خبرگان مرحله قبلالزمه اصلی تدوين سناريوها است. جهت دقت کار در اين مرحله از 

ها برای هر عامل متناسب با ريف گرديد. وضعیتتع 1به شرح جدول عامل  ۷وضعیت برای  11 هاآنبندی جمع
 .است شدهتفكیکشرايط عامل کلیدی 

های یتضعوو  مؤثرالزم است تا ابتدا عوامل کلیدی  سناريوويزاردافزار منظور سناريوسازی با استفاده از نرمبه
یرات أثتافزار، در اين مرحله بايد ماتريس وارد شوند. برای ادامه کار با نرم افزارنرمها در شده برای آنيفتعر مختلف

 وتحلیل را به دست آوريم.يهتجزمتقابل برای تمامی مفاهیم موجود در ساختار 
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 های احتمالی آن در آينده پیش روعوامل کلیدی و وضعیت. 1جدول

 ویژگی وضعیت زیرمجموعه هر عامل وضعیت عوامل کلیدی نام

A 
 

 عدالت اجتماعی

1A گذاری مناسب و اجرای مطلوبقانون عدالت رويه مطلوب 

2A تغییر مداوم قانون و اجرای نامناسب عدالت رويه نامطلوب 

3A برابر یهادسترسی به فرصت عدالت توزيعی مطلوب 

4A در اختیار گروه خاصی هستند هافرصت عدالت توزيعی نامطلوب. 

B 
سرمايه 
 اجتماعی

1B مردم به يكديگر داشتچشمکمک بدون  مطلوب حمايت اجتماعی 

2B نوعهمعدم کمک به  نامطلوب حمايت اجتماعی 

3B وفاداری مردم به جامعه مطلوب تعلق اجتماعی 

4B عدم وفاداری مردم به جامعه نامطلوب تعلق اجتماعی 

C کیفیت زندگی 

1C های توسعه شهریيرساختزوجود  مطلوب امكانات و شرايط زندگی 

2C های رفاه اجتماعیيرساختزضعف در  نامطلوب امكانات و شرايط زندگی 

3C وجود خدمات بهداشتی و آموزشی مطلوب توسعه انسانی 

4C کمبود و ضعف در خدمات بهداشتی و آموزشی نامطلوب توسعه انسانی 

5C رضايت از فضاهای شهریوجود احساس  مطلوب رضايت از زندگی 

6C عدم وجود رضايت کافی از فضای شهری نامطلوب رضايت از زندگی 

7C ی شغلی فراوانهافرصتوجود  مطلوب اشتغال 

8C ی شغلی مناسبهافرصتعدم وجود  نامطلوب اشتغال 

9C وجود فضاهای تفريحی مكفی مطلوب نشاط اجتماعی 

10C کمبود فضاهای تفريحی نامطلوب نشاط اجتماعی 

 
مانند مرحله قبل، ، ه11 ×11تهیه ماتريس متقاطع ی مختلف در اين بخش و سپس هاوضعیتبا طراحی 

خبره قرار داده شد.  1۵نحوه پرکردن پرسشنامه در اختیار  راهنمایتر تدوين گرديد و به همراه ای جامعپرسشنامه
نظرات  رند کردندر ادامه و  بود - ۷تا عدد  ۷اعداد نظرات خبرگان که بین عدد سپس با گرفتن میانگین ساده از 

توانید بخشی از ماتريس می ۵در شكل  شوند.افزار آماده میها برای ورود به نرم، دادهآمده از خبرگانمختلف بدست
 شود.میافزار مشاهده را در صفحه نرم

شوند و ون سمت چپ، مفاهیم با اسم کامل نمايش داده میشود در ستمشاهده می ۵طور که در شكل همان
افزار واردشده و های موردنیاز به نرمکنون تمام دادهاشود. ها نمايش داده میدر سطر باالی ماتريس نام کوتاه آن

فاهیم ميک ابزار ساده برای ارزيابی نقش هر يک از . سیستم گريد تواند آغاز شودکار محاسبه سناريوهای سازگار می
اريوهاست. سن ساز و ساختسازی برای فرايند يک مرحله آماده واقع در. ارزيابی مفاهیم استی بررس مورددر سیستم 

بر  واردشده( و همه اثرات 1توسط يک مفهوم )جمع فعال شدهاعمالروش کلی برای اين محاسبه جمع همه اثرات 
همه اعداد رديف مربوط به آن مفهوم در ماتريس  کردنجمع. محاسبه جمع فعال با است( 2يک مفهوم )جمع منفعل

سپس  گیرد.یممفهوم در ماتريس انجام  آنهمه اعداد ستون مربوط به  کردنجمعیرات متقابل و جمع منفعل با تأث
همه مفاهیم در يک نمودار رسم x محور  عنوانبهو جمع منفعل  yمحور  عنوانبهگرفتن جمع فعال با در نظر

 آيد.یم به دست موردنظرسیستم گريد و  شوندیم

                                                                                                                                                 
1 Active sum 

۵ Passive sum 
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 سناريوويزاردافزار در نرمتاثیرات متقابل  سيماتر از یبخش. ۵شكل

 

 
 . گزارش سناريوهای سازگار محاسبه شده۷شكل

 
در  قرارگرفتهسیستم و مفهوم  کنندهکنترل عنوانبه ،۷شكل  در سمت چپ باالی نمودار قرارگرفتهمفهوم 

شود یمکه در شكل مشاهده  طورهمان دهد.یمسمت راست پايین نمودار مفهوم وابسته به ساير متغیرها را نشان 
ری زياد بر یرپذيتأثیرگذاری و تأث دهندهنشانکه  قرارگرفتهی نمودار باال راستما در سمت  موردنظرتمامی مفاهیم 

نكه قبل از اي .شدزيرا که در غیر اين صورت هیچ سناريويی تدوين نمی استمنطقی  کامالًای یجهنت. استسیستم 
است  کنیم. ازآنجاکه ممكنها را در قالب يک تابلوی سناريو بررسی میآن ؛به تفسیر هر يک از سناريوها پرداخت

ا در قالب ها رتوان آندهنده دارای شباهت باشند میبرخی از عوامل شرحشده در تعدادی از سناريوهای مطرح
ده شهای سناريو ارائهترکیب سناريوهای مختلف در قالب خانواده ۹در جدول  مورد تفسیر قرارداد. های سناريوخانواده

دهنده و هر ستون معرف يک سناريو از بین دهنده وضعیت يكی از عوامل شرحاناست. در اين جدول هر سطر نش
 .استسناريوی سازگار  6
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 های سازگارحاصل از سناريو. تابلوهای ۹ جدول

 3سناریو  5سناریو  6سناریو  4سناریو  2سناریو  1سناریو 

 :عدالت اجتماعی

 عدالت توزيعی مطلوب
 :عدالت اجتماعی

 عدالت توزيعی نامطلوب

 :سرمايه اجتماعی

 حمايت اجتماعی مطلوب

 :سرمايه اجتماعی

تعلق اجتماعی 
 مطلوب

 :سرمايه اجتماعی

حمايت اجتماعی 
 نامطلوب

 :سرمايه اجتماعی

 تعلق اجتماعی نامطلوب

 :کیفیت زندگی

امكانات و شرايط 
 زندگی مطلوب

 :کیفیت زندگی

توسعه انسانی 
 مطلوب

 :کیفیت زندگی

رضايت از زندگی 
 مطلوب

 :کیفیت زندگی

 اشتغال نامطلوب

 :کیفیت زندگی

رضايت از زندگی 
 نامطلوب

 :کیفیت زندگی

توسعه انسانی 
 نامطلوب

 
و اول در ت بین دو سنارياست. تفاو و مطلوب امیدوارکنندهشامل ترکیبی از سه سناريوی ها خانواده اول سناريو

و خانواده دوم  استاجتماعی و کیفیت زندگی دهنده کیفیت زندگی و در سناريو چهارم در سرمايه عامل شرح
دهنده رحن سناريو سوم و پنجم در عامل شاوت بیاست. تف مطلوبنابحرانی و شامل ترکیبی از سه سناريوی ها سناريو

ه سازگاری بررسی و مقايسدر ادامه به  .استکیفیت زندگی و در سناريو ششم در سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی 
 نشان داده شده است. 1۴دهنده در هر سناريو پرداخته شده که به صورت جدول عوامل شرح

 
 های پژوهشدر سناريودهنده . سازگاری عوامل شرح1۴جدول

  عامل شرح دهنده فرضیه درجه سازگاری

 عدالت اجتماعی عدالت توزيعی مطلوب ۵

 سرمايه اجتماعی مطلوب حمايت اجتماعی 1 اول سناريو

 کیفیت زندگی مطلوب امكانات و شرايط زندگی ۴

 عدالت اجتماعی عدالت توزيعی مطلوب ۵

 سرمايه اجتماعی مطلوب حمايت اجتماعی 1 سناريو دوم

 کیفیت زندگی توسعه انسانی مطلوب ۴

 عدالت اجتماعی عدالت توزيعی نامطلوب 1

 سرمايه اجتماعی نامطلوب اجتماعی تعلق 1 سناريو سوم

 کیفیت زندگی توسعه انسانی نامطلوب ۴

 عدالت اجتماعی عدالت توزيعی مطلوب 1

 اجتماعیسرمايه  مطلوب اجتماعی تعلق 1 سناريو چهارم

 کیفیت زندگی رضايت از زندگی مطلوب ۴

 عدالت اجتماعی عدالت توزيعی نامطلوب ۵

 سرمايه اجتماعی نامطلوب اجتماعی تعلق 1 سناريو پنجم

 کیفیت زندگی نامطلوب رضايت از زندگی ۴

 عدالت اجتماعی عدالت توزيعی نامطلوب 1

 اجتماعیسرمايه  نامطلوب اجتماعی حمايت 1 سناريو ششم

 کیفیت زندگی اشتغال نامطلوب ۴

 
ها مورد بررسی قرار گرفته همچنین تأثیرات سازگار و ناسازگار بر روی وضعیت هر يک از سناريو 4در شكل 

 است.
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 هاهر يک از سناريو ناسازگار بر روی هر يک از وضعیت. تأثیرات سازگار و 4شكل

 
 نشان داده شده است. 11ها به صورت جدول و تحلیل مرتبط با هر يک از سناريو بررسی

 
 ها. نتايج حاصل از هر يک از سناريو11جدول 

 نتیجه سناریو

سناریو 

 اول

که نمايان است  طورهمان. استیرات سازگار و متناقض تأثیرات اعم از تأثدهنده مجموع جبری تمامی  نشان ۷امتیاز 
 سناريوی اول، توسط عنوانبهمطلوب که  امكانات و شرايط زندگیمطلوب و  حمايت اجتماعیهای عدالت توزيعی مطلوب، یتوضع

 .استاهمیت اين عوامل در توسعه اجتماعی و فرهنگی  دهندهنشاناست  شدهمطرحافزار نرم

سناریو 

 دوم

بر روی عدالت اجتماعی در وضعیت عدالت توزيعی مطلوب با مقداری پیشرفت نسبت  شدهاعمالع جمع جبری امتیازات مجمو
رسیده است. همانند سناريو اول و با  4به سناريوی قبل و با افزايش يک واحدی عامل کیفیت زندگی )توسعه انسانی( به امتیاز 

مطلوب و توسعه انسانی مطلوب در اين سناريو جای  حمايت اجتماعی های عدالت توزيعی مطلوب،یتوضعتغییری جزئی 
م از ی انسانی هی مثبت متقابل دارد و توسعهگفته عدالت اجتماعی با حمايت اجتماعی رابطه قبالً که  طورهمان. اندگرفته

 .گیردیم تأنشعدالت اجتماعی 

سناریو 

 سوم

 4بر روی عدالت اجتماعی در وضعیت عدالت توزيعی نامطلوب همانند سناريو قبل  شدهاعمالمجموع جمع جبری امتیازات 
. اين نتیجه حاکی از آن است که عدالت اجتماعی چه در سناريوهای مطلوب و امیدوارکننده و چه در سناريوهای بحرانی و است

 .کندنامطلوب دارای بیشترين امتیاز است و نقش محوری را در تمامی سناريوها بازی می

سناریو 

 چهارم

است که با کاهش يک واحد نسبت به  ۷شود یمکه مشاهده  طورهمانمجموع جبری امتیاز عدالت اجتماعی در اين سناريو 
سناريو دوم همراه بوده است. نكته قابل ذکر در اين سناريو کاهش امتیاز عامل کیفیت زندگی )رضايت از زندگی( و افزايش 

تعلق اجتماعی( است و می توان اين نتیجه را گرفت که اين سناريو بیشتر تحت تاثیر عامل سرمايه عامل سرمايه اجتماعی )
آثار  عنوانهباجتماعی بوده  تا عامل کیفیت زندگی. در اين سناريو وضعیت تعلق اجتماعی مطلوب و رضايت از زندگی مطلوب 

 .رابطه مقابل دارند باهمشده است و یمترسعدالت توزيعی مطلوب 

سناریو 

 پنجم
است که همانند سناريو اول خانواده دوم  4شود یمکه مشاهده  طورهمانمجموع جبری امتیاز عدالت اجتماعی در اين سناريو 

 بوده است.

سناریو 

 ششم

است اما نكته قابل توجه افزايش يک  4شود یمکه مشاهده  طورهمانمجموع جبری امتیاز عدالت اجتماعی در اين سناريو 
 هم باکه منجر به تاثیر  مساوی اين دو عامل  استاحد عامل سرمايه اجتماعی و کاهش يک واحدی عامل کیفیت زندگی و

 شده است.

 مسوسناريو  دومسناريو  سناريو اول

 مششسناريو  مپنجسناريو  چهارمسناريو 
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 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

آن  دهندهتشكیل ها و ابعادشاخص ی،اجتماع ۀتوسع یتاهم و شأن يگاه،از جا توانیم یسادگتأمل به یاندک با
و  یمالش يكایامر ی،غرب ی اروپایبخصوص کشورها یا،دنی یشرفتهو پ یصنعت یکشورها یادر معادالت توسعه

ه و گذشت یهادر دهه یو اقتصاد یصنعت هاییشرفترغم پبه یسخن گفت؛ اما در سطح مل یااسترال ینهمچن
ی هتوسع کشور در امری هتوسع یهاو برنامه هایاستو س یکالن کشور قوانین موجود در هایظرفیت ینهمچن
 عملی شینۀپی یکه هنوز در فحوا . چرايمانبوده ینیطور عها بهحوزه يگربه نسبت د یچندان تغییرات شاهد ی،اجتماع

وط مرب یهاشاخص و ها)کارکردها، مؤلفه یاجتماع یتوسعه ی،اجتماع یانمتول ینو همچن یاتوسعه یهایاستس
  نشده است. يشناشناخته و آزما يباًبه آن( تقر

 ای است که بايد تمام جوانب آنيک فرآيند است به عبارتی يک بسته بايد در نظر داشت توسعه،همچنین 
یست ن صورت گزينشی بر ابعادی تأکید و از ابعاد ديگری غفلت نمود. توسعه يک پروژه و برنامهرعايت شود نه به

بنابراين بايد رفاه و رضايت مردم  است، شود. هدف توسعه مردم يزیرو طرح يزیرها برنامهکه فقط توسط دولت
جرا و ، اگذارییاست، سگیرییمتمام طول فرآيند تصم در توسعه هدف باشد و توسعه توسط مردم و با مردم در

. در فرآيند شوداز آن ياد می مبتنی بر اجتماع محلیی هدر ادبیات توسعه به توسع ارزيابی انجام شود. آنچه که امروزه
وسعه بايد های تبرنامه هايی که صرفاً برگرفته از نظريات نوسازی است نیاز به بازنگری دارد وبرنامهتمام  توسعه

اين  کههمچنین با توجه به اين محوری، پیش رود.نمودن و عدالت و محلی عمل یابه سمت منطقه تریشهر چه ب
مشاهده شد که حاکی از آن است که يک سازگار  کامالًسناريوی  6شود تعداد یمپژوهش در سطح استان انجام 

احد يک سیاست وبا ی آن را همهوضعیت پويا بر رفتارهای عوامل اجتماعی و فرهنگی استان حاکم است و نبايد 
چیده ای دشوار و پیاندرکاران در اين زمینه وظیفهذاران و ساير دستیاستگس، دولتمردانی کرد. وظیفهمديريت 

بازيگران اصلی و  عامل کلیدی ۷ يزددرمجموع بايد گفت نتیجه اصلی اين تحقیق حاکی است در استان . است
ناريوهای س هستند که وضعیت فعلی اين عوامل چندان مناسب نیست و اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فرايند توسعه

لی از و دهندینشان م استان را احتمالی پیش روی استان نیز اگرچه امیدهای فراوانی به وقوع شرايط مطلوب در
 . دانندیطرف ديگر وقوع شرايط بحرانی را دور از انتظار نم

 ها را جهت تحققکلیدی و حساس استان را انتخاب و نقش و وظايف کالن آن هایيريتمد ،اين تحقیق
ود هايی همچون بهبمؤلفهاجتماعی با  ، تحقق توسعهيتدرنها .اهداف نظريه پايه مورداشاره و تأکید قرار داده است

 های انسانی دری اجتماعی و ارتقای توانمندیو تقويت سرمايه زندگی، تحقق برابری و عدالت اجتماعی در کیفیت

ی عهاقتصادی، توس یی سیاسی، توسعهخواهد شد که توسعه در ابعاد ديگر، ازجمله توسعه يرپذصورتی امكان
 یمادامی که جامعه به لحاظ علمی و تكنولوژيك ،ديگریانباتفاق افتاده باشد. بهی فرهنگی، ، توسعهيژهوبه انسانی، و

عدالتی باشد، نتواند در بین شهروندان ، نابرابری و بییافتگیناقتصادی دچار توسعه باشد، به لحاظ مادی و یافتهنتوسعه
اکولوژيک و طبیعی در  نظر بیاورد، ازتعلق، وفاداری، امنیت، آزادی، رفاه، آسايش و خوشبختی به وجود  احساس

 سطح پايینی باشد، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی تنوع معرض فرسايش و تخريب باشد، امید به زندگی در جامعه در
لحاظ فكری، معرفتی، دانش و آگاهی در سطح پايینی قرار داشته باشد، نبايد انتظار  ، بهيژهورا نپذيرد، به و کثرت

آوردن شرايط آن  ی ايران، تنها با از میان بردن موانع توسعه و فراهمدست يابد. با توجه به تجربهبه توسعه  داشت
های پژوهش بر اساس يافته .يافتاجتماعی، دست یتوسعه يژهوبه توسعه، به توانیاز سوی نظام سیاسی اجتماعی م

مطلوب امكان ايجاد يک برنامه توسعه  گیزند شرايط و امكانات و مطلوب اجتماعی حمايت مطلوب، توزيعی عدالت
آل مناسبی برساند. اين يافته پژوهش در حقیقت لزوم مناسب را در استان يزد خواهد توانست به وضعیت ايده

يوهای نمايد. از سوی ديگر بر اساس سنارريزی استانی مشخص میپرداختن به اين سه حوزه را برای مسئولین برنامه
د در آينده ای استان يزاثرگذار بر توسعه منطقه عواملترين دگی  هم به نوعی يكی از مهمپژوهش مبحث کیفیت زن
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 ظورمن بهپژوهش حاضر ريزی هرچه بهتر در اين حوزه تأکید دارد. دهد. اين موضوع نیز بر لزوم برنامهرا نشان می
ه در اين موضوع توسع ازآنجاکهاست.  شدهانجامتوسعه اجتماعی و فرهنگی استان يزد  بررسی و تجزيه و تحلیل

ه در اين پژوهش در مورد آيند شدهمطرحهای یکتكنشود با استفاده از است پیشنهاد می بحثقابل هاحوزهتمامی 
شور های حاکمیتی کاز سوی ديگر دريافت نظرات مديران بخش. شوديونويسی انجام سنارهم  هاحوزهتوسعه ساير 

ن به مراحل مختلف طراحی سناريو پژوهش اساير پژوهشگر به کمکتواند ی سناريو میبه عنوان داده خام طراح
 . شودو به نوعی اعتبار سناريوپردازی شكل گرفته تقويت  شوداضافه 
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