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چکیده
تحوالت اجتماعی و فرهنگی از اهداف اصلی توسعه منطقهای محسوب میشود .اين پژوهش با استفاده از رويكردهای
آيندهپژوهی و همچنین مـدلهای برنامهريزی که بر اساس سناريو طراحی شده است ،به بررسی توسعه اجتماعی و فرهنگی
در استان يزد بر پايه سند چشمانداز ملی میپردازد .در گام اول پژوهش ۳۳ ،عامل شناسايی گرديد که اين عوامل به نوعی
بر روند توسعهی اجتماعی و فرهنگی استان يزد اثرگذار بودهاند .پس از انجام مصاحبههای مختف با خبرگان ،اقدام به
شناسايی  ۹عامل کلیدی از بین  ۳۳عامل بر اساس اسناد باالدستی گرديد .در ادامه برای هر يک از عوامل بر اساس
سناريوهای مختلف 11 ،وضعیت مطلوب و نامطلوب در آينـدهی استان مورد شناسايی قرار گرفت .در ادامه با تشكیل ماتريس
اثرات متقاطع از طريق نرمافزار میکمک و همچنین بهرهگیری از دانش کارشناسان علوم اجتماعی در ارزيابی میزان تأثیرات
وقوع هر يک از وضعیتها بر وقوع يا عدم وقوع وضعیتهای ديگر در استان ،با استفاده از قابلیتهای نرمافزار سناريو ويزارد،
 6سناريوی با سازگاری بـسیار بـاال استخراج شد .نتايج پژوهش نشان از شناسايی  ۳عامل ،عدالت اجتماعی ،سرمايه اجتماعی
و کیفیت زندگی به عنوان بازيگران اصلی و مؤثر بر فرايند توسعه اجتماعی و فرهنگی در استان يزد دارد .همچنین نتايج
پژوهش حاکی از آن است که وضعیت فعلی هر يک از عوامل شناسايی شده در پژهش ،چندان مناسب نیست .سناريوهای
احتمالی شكل گرفته در اين پژوهش ،امیدها را برای بهبود وضعیت توسعه در استان باال میبرد.
کلیدواژگان :آیندهنگاری ،توسعه اجتماعی و فرهنگی ،برنامهریزی بر پایه سناریو ،ماتریس اثرات
متقاطع
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 .1مقدمه

موضوع توسعه يكی از موضوعاتی است که نهتنها در حوزه جامعه شناسی توسعه ،بلكه در بسیاری از حوزههای
جامعهشناسی مورد بحث قرار میگیرد .جامعه شناسانی که در حوزه توسعه صاحبنظر هستند ،مقوله توسعه را در
برابر مقوله رشد قرار میدهند [ .]1۵يكی از مفاهیم مهم در حوزه توسعه ،توسعه منطقهای است .توسعه منطقهای
از مفاهیم بسیار مهم و حیاتی برای هر حكومت و کشوری به شمار میرود [ .]6۵توسعه منطقهای مفهومی جديد
در متون نظری برنامهريزی است که هدف آن ايجاد چارچوبی مناسب برای دستیابی به استانداردهای زندگی []۳۹
و تغییر و بهبود فرآيندهای موجود در راستای رضايت شهروندان است [ .]۵۷توسعه منطقهای میتواند مفاهیم
مختلفی همچون توسعه اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،انسانی و غیره را شامل شود [ .]۵۵توسعه اجتماعی و
فرهنگی مهمترين عوامل مؤثر در توسعه منطقهای همواره مد نظر محققان بوده است [.]۳۷
توسعه اجتماعی را بهکارگیری سیستمها ،دستگاهها و مكانیزمهای مختلف در راستای بهبود و رفاه زندگی بشر
و تولید مثل اجتماعی تعريف کردهاند [ .]۷۹هدف از توسعه اجتماعی ايجاد و تغییر فرآيندهای اجتماعی برنامه-
ريزیشده به منظور ارتقاء آسايش شهروندان در رابطه با روند پويای توسعه اقتصادی است [ .]6۹توسعه اجتماعی
يک مفهوم چندبعدی است که مفاهیمی مختلفی ازجمله اقتصاد ،سیاست ،آموزش ،بهداشت ،محیط زيست و غیره
را در بر میگیرد [ .]41يكی از عوامل زيربنايی و ضروری ديگر در توسعه منطقهای که میتواند بر پیشرفت و رشد
هر جامعه تأثیر مثبتی داشته باشد فرهنگ و توسعه آن است .مفهوم فرهنگ ،فعالیت انسانی است که در سیاستهای
عمومی ،مدتهاست که به رسمیت شناخته شده است [ .]۷4فرهنگ شامل ارزشها ،باورها و فرضیاتی است که
میتواند بر نحوه تفكر ،احساس و رفتار افراد يک جامعه تأثیر بگذارد [ .]۷۵توسعه فرهنگی به عنوان يک ضرورت
برای هويتبخشی به نسلهای آينده همواره مد نظر قرار دارد [ .]۵4توسعه فرهنگی ماهیت بحث برانگیز و
چندوجهی اصطالح فرهنگ را تصديق میکند و به عنوان بهبود و ارتقاء سیستمی از رفتارها ،نمادها ،ارزشها و
آرمانهايی است که توسط يک جامعه تولید و به اشتراک گذاشته میشود ،تعريف شده است [ .]1۹توسعه فرهنگی،
فرآيندی است که با ايجاد تغییراتی در زمینههای ادراکی ،شناختی ،ارزش و باورها ،شخصیت ويژهای را در افراد به
وجود میآورد که حاصل آن کنشها و رفتارهايی است که مناسب جامعه است .به عبارت ديگر خروجی فرآيند
توسعه فرهنگی میتواند کنارگذاشتن و حذف خرده فرهنگهای نامناسب باشد [.]۵1
يكی از مواردی که میتواند به توسعه فرهنگی و اجتماعی در جوامع کمک کند ،چارچوب آيندهنگاری است.
انسان همواره بر اساس نیازهای درونی ،شیفته کشف آينده و رمزگشايی از آن بوده است [ .]11امروزه علم
آيندهپژوهی ،آينده نگاری ،1کشف ،ابداع و ارزيابی آيندههای ممكن ،محتمل و مطلوب مورد توجه بسیاری از
محققین ،جوامع و کشورهای مختلف قرار گرفته است [ .]11آينده پژوهی و آيندهنگاری رشتهای است که نظريه را
به منظور تجزيه و تحلیل مسائل مختلف در آينده بر اساس تغییرات گذشته و حال به روش يكپارچه ايجاد میکند
[ .]6۷آيندهنگاری از زمان تدوين اولیه ،بر روی شناخت ،متمرکز شده است [ .]14متخصصان علوم شناختی،
آيندهنگاری را فرآيند شناختی متشكل از عمل خودآفرينش ذهنی در آينده میدانند .آيندهنگاری موجب تنظیم درک
و تفسیرهای ما از مسائل پیچیده و مبهم میشود که امكان ايجاد اقدامات جديد را امكانپذير میسازد؛ بنابراين
نگرش آيندهنگاری شامل تغییر در بازنمايیهای فردی با ايجاد چارچوبهای جديد برای تجزيه و تحلیل است [.]1۵
فرايندهای تفكر آيندهنگاری تغییرات مهمی را از نظر روشها ،دستگاهها و ابزارها ايجاد کردهاند تا ايجاد ،توزيع و
اشتراک دانش را در فرآيندهای آيندهنگاری در نظر بگیرند [.]16
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مجموع ويژگیهای در نظر گرفتهشده ،آيندهنگاری را به يكی از کارآمدترين ابزارهای تدوين راهبردهای
بلندمدت و سیاست گذاری کشورها برای دستیابی به اهداف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تبديل کرده است .در
حقیقت ،يافتههای آيندهنگاری دادههای اصلی و اساسی فرايند تدوين راهبرد هر کشور را تشكیل میدهد .از آنجا
که تدوين راهبردها و سیاستهای مناسب و مؤثر در وهلهی نخست در گرو تأمین دادههای صحیح و دقیق برای
فرايند برنامهريزی راهبردی و تصويرسازی مناسب از وضعیت مطلوب در آينده است ،ارزيابی فعالیت آيندهنگاری از
نظر صحت ،موفقیت و کارآمدی به موضوع مهمی در اين حوزهی علمی تبديل شده است ،بهگونهای که در حال
حاضر بخش عمدهای از آثار علمی موجود در حوزه آيندهنگاری به ارزيابی آيندهنگاری و شناسايی عوامل مؤثر در
موفقیت آن اختصاصيافته است با عنايت به اهمیت بسیار بااليی که مبحث توسعه در استان يزد با آن در سطوح
مختلفی از جمله منطقهای ،ملی و بینالمللی روبهرو است ،اين پژوهش سعی دارد در ابتدا به شناسايی عواملی که
میتواند بر روند توسعه تحوالت اجتماعی و فرهنگی استان يزد اثرگذار باشد ،اقدام نمايد .در ادامه پژوهش به
بررسی و شناخت روابط بین عوامل مختلف پرداخته میشود و سپس با بهکارگیری روشهای آيندهنگاری به تشريح
سناريوهای مطلوب استان در اين حوزه نیز پرداخته شده است .نتايج اين پژوهش میتواند به تصمیمگیران کالن
استان يزد به عنوان يک چراغ راه ،مسیر راه دستیابی به پیشرفت مناسب را نشان دهد و در کنار برنامهريزی مناسب،
امكان رشد استان يزد را بیش از گذشته فراهم شود.
 .2مبانی نظری

در اين قسمت مبانی نظری مرتبط با توسعه منطقهای و آيندهنگاری شرح داده شده است.
آیندهنگاری .در سال  ،1۹1۵کوتس 1تالشی را برای تعريف آيندهنگاری انجام داد و آن را روندی توصیف کرد
که درک کاملی از نیروهای شكلدهنده آينده دور است که بايد در تدوين سیاستها ،برنامهريزیها و تصمیمگیریها
مورد توجه قرار گیرد [ .]۵۳آيندهنگاری معادل جريان تالشهای منظم با هدف نگاه به آينده و انجام مؤثرترين
انتخابها تعريف شده است .با اين حال ،آيندهنگاری فرض میکند که آينده واحدی وجود ندارد .بسته به اقدام
کنونی يا عدم اقدام ،بسیاری از انواع آينده ممكن است اما فقط يكی از آنها به وجود میآيد [ .]46آيندهنگاری به
عنوان تمرکز بر جمعآوری دانش در مورد آينده ،فرآيندی برای ايجاد يک چشمانداز میانمدت و بلندمدت تعريف
شده است [ .]64برای آيندهنگاری پنج عنصر اصلی شناسايی شده است که شامل پیشبینی و طراحی آينده،
مشارکت ،شبكههای اجتماعی ،چشمانداز استراتژيک و تصمیمات فعلی است [ .]6۳آ
آيندهنگاری به صورت کلی ،شناسايی تغییر و تحوالتی تعريف شده است که در آينده اتفاق میافتد [.]۷1
آيندهنگاری شناسايی محیط برای وقايع جديد و عوامل تغییر و سپس استفاده از فنون مناسب برای پیشبینی تحول
و تغییر ،پیامدهای آنها بر سازمان ،پاسخها يا تصمیمات مناسب در برخورد با آنها است [ .]1۷آيندهنگاری تنها
تحت تأثیر توسعه علم و فناوری نیست بلكه عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز بر آن تأثیرگذار است [ .]۷6آيندهنگاری
فرآيندی ساختاری است که انتظارات بازيگران مختلف را به منظور تدوين استراتژیهايی برای آينده در هم میآمیزد
[ .]۵۵اين گفتگو بین شرکتکنندگان در فرآيند را تقويت میکند و چارچوبی را برای برقراری ارتباط و اشتراک نظر
در مورد سناريوهای احتمالی آينده فراهم میسازد [.]۵۹
توسعه منطقهای .توسعه منطقهای مفهومی جديد در متون نظری برنامهريزی است که هدف آن خلق
چارچوبی مناسب برای دستیابی به مفهومی باثبات در استانداردهای زندگی شهروندان است [ .]6در جهان امروز
نابرابریهای منطقهای ،پديدهای فراگیر و رو به گسترش بوده [ ]4۵و شكافهای مشخص در میزان توسعهيافتگی
Coates
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در بین مناطق و میزان توسعه امكانات نامتعادل است [ .]4۵در واقع ،نابرابری ،از نشانههای مهم توسعهنیافتگی
است زيرا نابرابریهای منطقهای در همه اشكال و سطوح آنها میتواند پیامدهای ناگواری داشته باشد [ .]۵۴از
اين رو ،توجه به برنامهريزی و توسعه منطقهای برای دستیابی به توسعهای عادالنهتر بین بخشهای يک کشور از
اهداف اصلی هر جامعه است [.]۳۹
پیشینه پژوهش

در مطالعهای نقش ذینفعان در آموزش کارآفرينی و تأثیر آن بر توسعه منطقهای مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف اصلی اين مطالعه ،درک نقش ذینفعان اصلی در برنامههای آموزش و آموزش کارآفرينی و درک اين نهادها
از تأثیر برنامهها بر توسعه منطقهای بوده است .اين تحقیق شامل مصاحبههای نیمهساختاريافته با ذینفعان مختلف
شرکتکننده در يک برنامه آموزش کارآفرينی در منطقهای با تراکم کم بود .نتايج نشان میدهد ،اول ،مشارکت
فعال ذينفعان در برنامههای کارآفرينی میتواند منجر به توسعه منطقهای در همه زمینهها شود [ .]۳۴در مطالعهای
چارچوب مفهومی با هدف درک پويايیهای نظام آيندهنگاری ارائه شده است .اين چارچوب مفهومی قادر به شرح
وابستگی و روابط متقابل عناصر نظام شامل بازيگران ،فرآيندها ،ورودیها ،خروجیها و اثرات و همچنین تعامل
نظام با محیط گستردهتر سیاسی-اقتصادی-اجتماعی و فنّاورانه است [ .]۵در مطالعهای ديگر تأثیر شبكههای دانش
بر توسعه منطقهای مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از انجام اين پژوهش ارائه مدلی برای توسعه منطقهای
مبتنی بر شبكه دانش بوده است .از نتايج اين پژوهش میتوان به استفاده از مدل بهدستآمده در حل مسائل پیچیده
و مهم و توسعه منطقهای و بهبود جوامع اشاره کرد [.]61
در مطالعهای به تحلیل فضايی توسعه منطقهای کشور بر مبنای شاخصهای اجتماعی پرداخته شده است.
دادههایهای اين پژوهش از سالنامه آماری سال  1۳۹۵در قالب  ۵۵شاخص مهم اجتماعی که شامل دادههای
مرتبط با مؤلفههای اجتماعی ،فرهنگی ،رفاهی ،آموزشی و بهداشتی است ،گردآوری شده است .آنتروپی شانون،
ضريب تغییرات و تكنیک واسپاس به ترتیب برای وزندهی ،بررسی پراکنش و تعیین سطح توسعهيافتگی در بستر
متلب به کار گرفته شدند .نتايج پژوهش ،توسعه نامتوازن و نامتعادل اجتماعی بین استانهای ايران را نشان داد.
بهطوریکه فقط چهار استان تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی و فارس در سطح باالتری از توسعه اجتماعی قرار
دارند و استانهای البرز ،زنجان ،چهارمحال بختیاری ،سمنان ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،ايالم و کهگیلويه و
بويراحمد به عنوان محرومترين مناطق کشور از لحاظ شاخصهای اجتماعی محسوب میشوند .در کل ،نتايج نشان
داد وضعیت توسعه اجتماعی در استانهای ايران سنخیتی با عدالت اجتماعی و فضايی ندارد و نیازمند توجه و
مديريت صحیح و کارآمد است [ .]۳۹در مطالعهای ديگر در اين حوزه مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه منطقهای و
رفاه در يک استان از کشور چین مورد بررسی قرار گرفت .نتايج پژوهش حاکی از تمرکز باالی دولت محلی نسبت
به توسعه منطقهای دارد تا با استفاده مناسب از رويكردهای برنامهريزی شده سابق ،اقدام به استفاده بهینهتر از
اقدامات بین رشتهای نمايد تا به پیشرفت بهتر توسعه منطقهای در اين بخش کمک نمايد [.]۵1
در مطالعهای ديگر در کشور چین به بررسی مهمترين عوامل عدم توسعه منطقهای در روستاهای چین پرداخته
شده است .يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که سرمايهگذاری داخلی مهمترين علت عدم رشد و توسعه منطقه-
ای در روستاهای چین بوده است [ .]1۵پژوهش ديگر صورت پذيرفته در اين حوزه به بررسی نقش ذینفعان اصلی
در برنامهريزی آموزشی کارآفرينی به منظور توسعه منطقهای پرداخته است .نتايج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت
مشارکت ذینفعان در توسعه پايدار منطقهای دارد .همچنین يافتههای پژوهش نشان میدهد که اين نوع از آموزش-
ها میتواند نقشی مؤثر در توسعه منطقهای مناطق با تراکم جمعیتی کم را ايفا نمايد [ .]۳۴با توجه به مبانی نظری
و مطالعات پیشین در حوزه توسعه منطقهای ،عوامل اثرگذار بر توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی به صورت جدول
 1نشان داده شده است.
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عوامل بدست آمده در مبانی نظری پژوهش در موارد مختلف به منظور برنامهريزی بهتر مورد بحث و بررسی
قرار گرفتهاند و از سوی ديگر توانستهاند امكان پیشرفت مناسب در برنامهريزی را به همراه داشته باشند .بدين
منظور ،اين شاخصها در قالب جدول  1ارائه گرديد تا دستهبندی موضوعی و محتوايی مناسبی در اين حوزه
امكانپذير شود.
جدول  .1عوامل اثرگذار بر توسعه فرهنگی واجتماعی
عامل
توسعه انسانی
امكانات زندگی
اوقات فراغت

تعريف
توسعهی انسانی ،روندی است که طی آن امكانات بشر افزايش میيابد .شاخص توسعهی انسانی،
نتیجهی کوششی است به منظور رهاکردن ديدگاه توسعهی تولیدمدار و جايگزينکردن ديدگاه ديگری
که انسانمدار است.
دسترسی مناسب به برق ،تلفن ،آب لوله کشی ،سوخت
دسترسی به امكانات تفريحی و ورزشی (زمین ورزشی ،فضای بازی کودکان ،پارک و )...

رضايت از زندگی

احساس خرسندی کلی فرد از زندگی ،در واقع رضايت از زندگی بازتاب فاصله میان ايدهآلهای شخص
و وضعیت فعلی او است.

بهداشت و سالمت

کمیت و کیفیت امكانات و خدمات بهداشتی درمانی و دسترسی به آب شرب سالم ،تغذيه متنوع و مفید
در هفته ،توان مالی جهت معالجه امراض

آموزش

کیفیت ساختمان مدارس ،تعداد معلم و کالس نسبت به دانشآموز و امكانات آزمايشگاهی

درآمد و اشتغال

درآمد يعنی کسب پول ماهیانه حاصل از فعالیتهای مختلف .اشتغال يعنی داشتن يک شغل دائمی

رضايت شغلی
سرمايه اجتماعی

شكاف اجتماعی

مشارکت اجتماعی
اعتماد اجتماعی
تعلق اجتماعی
حمايت اجتماعی
هويت دينی
هويت بدنی
هويت گروهی
مدارای قومی

نوعی احساس رضايت و رضايت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها،
میزان موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی ،شكوفايی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربههای موفق
و جو سازمانی ارتباط دارد.
سرمايه اجتماعی مفهومی جمعی است که اصل و اساس آن بر رفتار ،طرز تلقیها و استعدادهای فردی
قرار دارد.
در يک تقسیمبندی کلی میتوان شكافهای اجتماعی را به دو دسته شكافهای ساختاری و تصادفی
تقسیم کرد :شكافهای ساختاری آن دسته از شكافهای اجتماعی هستند که به اقتضای وجود جامعه
پديد میآيند و ناشی از ويژگیهای ذاتی و طبیعی جامعه بشری هستند .شكافهای تصادفی به آن
دسته شكافهای اجتماعی گفته میشود که حاصل تصادفات تاريخی جوامع است.
در برگیرنده انواع کنشهای فردی  -گروهی بهمنظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و
همچنین اثرنهادن بر فرآيندهای تصمیمگیری دربارهی امور عمومی است.
اعتماد عبارت است از تمايل فرد به قبول خطر در رفتار ديگران.
تعلق اجتماعی ،نقطه عطف فرآيندی است که طی آن فرد نسبت به مكان ،محیط ،شی و يا امری
احساس تعهد و مسئولیت پیدا میکند.
حمايت اجتماعی ،تعهدات متقابلی را به وجود میآورد و حالتی را ايجاد میکند که در آن شخص
احساس دوست داشته شدن ،مراقبت ،عزتنفس و ارزشمند بودن دارد و اينها با نتايج سالمتی ارتباط
مستقیم دارد.
هويت دينی با میزان مشارکت مردم در فعالیتهای دينی ،افتخار و احترام مرد به علمای دينی،
خشنودی مردم از گسترش دينشان و پايبندی مردم به اصول مذهبی سنجیده میشود.
میزان مورد توجه قرارگرفتن افراد با توجه به ظاهر افراد را هويت بدنی گويند.
هويت گروهی خود در ارتباط با ديگران قرار میگیرد و به حیطههای بین فردی مثل محبوبیت و
شهرت فرد نزد ديگران و تأثیر رفتارهای فرد بر ديگران در تعامل با آنها مربوط میشود.
میزان تمايل فرد به قبول موقعیتهايی که در ارتباط با افراد متعلق به اقوام ديگر است ،نشاندهندهی
مدارای قومی خواهد بود.

منبع
[]4۹[ ]۵۳
[]۷۳
[]6۴
[]۳۳
[]۵۳
[]۵۴
[]۵4
[]6۴
[]4۷
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[]۷۵
[]61
[]۵
[]۵6[ ]۵۷
[]۵۵
[]۵۵[ ]۳۵
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[]1
[]۳
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عامل
مدارای ملی
مدارای عمومی
امنیت اجتماعی
امنیت عینی
امنیت ذهنی
امنیت هويت
امنیت فرهنگی

تعريف
میزان تمايل فرد به قبول موقعیتهايی که در ارتباط با افراد متعلق به ملیتهای ديگر است،
نشاندهندهی میزان مدارای ملی خواهد بود.
مدارا نسبت به حالتهای مختلف انسان بودن ،چه آنهايی که از هنگام تولد همراه افراد است مانند
رنگ پوست ،جنسیت و چه آنهايی که در طول زندگی از طريق فرايند اجتماعیشدن کسب میشوند.
امنیت اجتماعی توانايی جامعه برای حفظ هويت ،منافع و ويژگیهای اساسی خود در برابر شرايط
متحول و تهديدها و نیز توانايی ارتقای وضعیت اجتماعی به سمت ارزشها و آرمانهای جامعه است.
به کمیت جرائم ،آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه میپردازد که تغییرات در میزان آنها،
امنیت جامعه را تغییر میدهد.
نوعی ذهنیت و جهتگیری روانی مثبت افراد نسبت به عدم تأثیرگذاری حضور و بروز رويدادها و وقايع
ضد امنیتی
هويت فرد مشتمل بر باورهای فرد در مورد مهارتها و توانايیهايش که در ارجاع به اسناد فردی
همچون استعداد و شايستگیها تعريف میشود.
مصونیت فرهنگ (دين ،افكار ،اخالق ،آداب و رسوم ،باورها و میراث فرهنگی) فرد و جامعه از هرگونه
تعرض و تهديد

امنیت فكری

نداشتن نگرانی در ابراز افكار و نظر و همچنین عدم پريشانی فكری

امنیت جمعی

نداشتن نگرانی برای تعاملهای جمعی ،تجمعهای آيینی ،دينی و سیاسی
توزيع منصفانه منابع جامعه بهمنظور دسترسی شهروندان به فرصتهای برابر است ،بهگونهای که برای
اتخاذ شیوه زندگی خود آزادی عمل داشته باشند و محرومیتها موجب طرد آنها از زندگی اجتماعی
نشود.
عدالت توزيعی ناظر به تكالیف دولت در برابر مردم است و چگونگی توزيع مشاغل ،مناصب و اموال
عمومی را معین میکند.
عدالت رويه را بهمنزله رعايت عدالت در فراگردهايی که توسط آنها ،پیامدها تخصیص میيابند ،تعريف
میکنند.
با توجه به نظريهی بورديو ،سرمايهی فرهنگی شامل :دانش ،توانايیها و اندوختههای فرد از کاالهای
فرهنگیای است که همگی باهم ،وضعیت فرد را در يک حوزه و زمینه میسازند.
رفتن به موزه ،بازديد از اماکن مذهبی و بازديد از اماکن تاريخی
فعالیتهای فرهنگی عینی (مانند کتاب ،روزنامه و  )...و ذهنی (مانند آموزش نويسندگی و  )...که
خدمات فرهنگی نامیده میشود.
بهطورکلی به وسايلی اطالق میشود که مردم يک جامعه از آن برای اعالم پیامها و افكار و انتقال مفاهیم به
يكديگر استفاده میکنند.
اخالق شهروندی را میتوان مجموعهای از قوانین و عرفهای اجتماعی تعريف کرد که بتوانند بهويژه
در شهرهای بزرگ و متوسط همچنین در شهرهای کوچک برای دستاندرکاران و ساکنان اين شهرها
امكان زندگی هماهنگ و بدون تنش چه با يكديگر و چه با محیطزيست و توسعه پايدار يعنی گذار آرام
موقعیتهای مناسب و از میانبرداشتن موقعیتهای نامناسب کنونی برای نسلهای آينده را فراهم
آورند.
نوآوری موجب بهبود کار و ارتقاء سطح زندگی و پیشرفت میشود و میل به پیشرفت ،افزايش سطح
رفاه را به همراه دارد.
مجموعه ارزشها ،باورها و دانشهای مشترک و پذيرفتهشده يک گروه کاری در انجام فعالیتهای
معطوف به تولید و يا ايجاد ارزشافزوده.
نهادينهکردن نظم و انضباط در جامعه
افرادی که دارای اعتمادبهنفس هستند و میتوانند متغیرهای زندگی و جامعه را تحت کنترل خود
درآورند؛ با انجام جهتگیریهای مناسب در زندگی میتوانند مشكالت آينده را حل کنند.

عدالت اجتماعی
عدالت توزيعی
عدالت رويه
سرمايهی فرهنگی
تاريخی -مذهبی
کاالها فرهنگی
رسانههای
ارتباطجمعی

اخالق شهروندی

میل و نیاز به
پیشرفت
فرهنگ کار
فرهنگ نظم
فرهنگ آيندهنگری
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در سالهای اخیر آيندهنگاری و توسعه منطقهای مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .در پژوهشی
آيندهنگاری و برنامهريزی استراتژيک به عنوان دو عامل پیشبینیکننده تغییرات آينده مورد بررسی قرار گرفته است
[ .]1۷در اين پژوهش با ادغام آيندهنگاری و طراحی استراتژيک به عنوان ابزارهايی که میتوانند به نوعی مكمل
هم باشند ،رويكرد جديدی برای درک تغییرات آينده و ابزارهای تأثیرگذاری بر آن ،به روشهای ترجیحی ارائه
میشود .همچنین در اين پژوهش رويكردهای سنتی با رويكرد آيندهنگاری و طراحی استراتژيک نسبت به تغییرات
احتمالی در آينده مورد مقايسه قرار گرفته است؛ که اين امر میتواند به نوعی جنبه نوآورنه بودن اين پژوهش را
مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار دهد.
 .3روش شناسی پژوهش

روش شناسی پژوهش بهکاربرده شده ازنظر هدف ،از نوع اکتشافی ،تبیینی و توصیفی است .مراحل انجام اين
پژوهش به صورت شكل  1نشان داده شده است.
گام اول :شناسايی عوامل کلیدی اثرگذار در حوزه اجتماعی و فرهنگی با استفاده از پیشینه پژوهش

گام دوم :سنجش اهمیت هر يک از عوامل و ابعاد شناسايیشده توسط پرسشنامه طراحیشده

گام سوم :ايجاد ماتريس تأثیرات متقابل و استفاده از نرم افزار میک مک به منظور شناسايی پیشرانهای کلیدی توسعه اجتماعی
و فرهنگی
گام چهارم :شناسايی حالتهای مطلوب و نامطلوب برای پیشرانهای به دست آمده

گام پنجم :استخراج سناريوهای سازگار و ناسازگار و تجزيه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار سناريو ويزارد

شكل .1مراحل اجرای پژوهش

بعد از شناسايی عوامل اثرگذار بر توسعه اجتماعی و فرهنگی ،پرسشنامه اين پژوهش با توجه به عوامل و ابعاد
تأثیرگذار بر توسعه اجتماعی و فرهنگی بهدستآمده حاصل از مطالعات پیشین در حوزه توسعه منطقهای در ابعاد
اجتماعی و فرهنگی طراحی شد و در اختیار خبرگان شامل  6خبره کارگروه علوم اجتماعی استانداری و  6خبره
علمی و دانشگاهی حوزه علوم اجتماعی قرارگرفت تا میزان اهمیت ،صحت و سقم آنها مورد ارزيابی قرار گیرد .با
توجه به شكل 1بعد از شناسايی عوامل اثرگذار در حوزه اجتماعی و فرهنگی و طراحی پرسشنامه به منظور تأثیر
متقاطع عوامل شناسايیشده در حوزه اجتماعی و فرهنگی در استان يزد ،از نرمافزار میک مک به منظور شناسايی
پیشرانهای کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی استفاده شد .روش اين نرمافزار بدين گونه است که ابتدا متغیرها و
مؤلفههای مهم در حوزه موردنظر را شناسايی کرده و سپس آنها را در ماتريسی مانند ماتريس تحلیل اثرات وارد
نموده و میزان ارتباط میان اين متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان ،تشخیص داده میشود .متغیرهای موجود
در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تأثیر میگذارند .پس بدين ترتیب متغیرهای سطرها ،تأثیرگذار و
متغیرهای ستونها ،تأثیرپذير میباشند .میزان ارتباط میان متغیرها ،با کمک اعدادی بین صفر تا سه انجام میيابد.
عدد صفر در اين بازه نشان از «عدم تأثیر» ،عدد يک نشان از «تأثیر ضعیف» ،عدد دو نشاندهنده«تأثیر متوسط»،
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عدد سه نشاندهنده «تأثیر زياد» و درنهايت حرف ( )Pنشاندهنده وجود رابطهای بالقوه بین متغیرها است .بنابراين
اگر تعداد متغیرهای شناسايیشده در يک پژوهش  nباشد ،يک ماتريس  n × nساخته میشود که در اين ماتريس،
تأثیرات متغیرها بر يكديگر مشخصشده است .تحلیلهای مختلف انجام يافته بر روی ماتريس متقاطع با استفاده
از نرمافزار میک – مک ،طی  6مرحله به شرح ذيل انجام يافته است .اين مراحل به ترتیب اولويت زير هستند [.]۹
 بررسی پايداری يا عدم پايداری سیستم مورد مطالعه و ايجاد درک سیستمی
 شناسايی و تجزيه و تحلیل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر يكديگر
 شناسايی پیشرانهای اصلی و کلیدی به منظور سناريونويسی
 شناخت کلی از يک سیستم و اجتناب از بررسی و تحلیل جزئی
 شناسايی و تجزيه و تحلیل عواملی که منجر به ناپايداری در يک سیستم میشوند.
 شناخت بهتر محیط بهواسطه سنجش تأثیرگذاری متغیرها بر همديگر
در اين پژوهش با شناسايی پیشرانهای مطلوب و نامطلوب ،سناريوهای سازگار و ناسازگار شناسايی گرديد.
برای استخراج سناريوهای سازگار و ناسازگار از نرمافزار سناريو ويزارد در جهت انجام فرايند سناريونويسی استفاده
شده است .با شناسايی عوامل کلیدی بهوسیله نرمافزار میکمک ،عوامل کلیدی شناسايیشده در وضعیتهای
مختلفی مورد طبقهبندی قرار گرفتند .وضعیتهای طبقهبندیشده در اين بخش ،بهصورت ماتريسی ،در اختیار
متخصصین توسعه قرار داده شد تا مجدداً اقدام به شناسايی و تحلیل تمايند .تفاوت نظرات در اين بخش مربوط به
اين موضوع میشود که خبرگان میتوانستند نظری بین منفی  ۳تا مثبت  ۳را به هر يک از خانههای ماتريس
اختصاص دهند .خبرگان و متخصصین اين بخش همان  1۵خبره مرحله قبلی بودهاند .سؤال محوری که در اين
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت بدين صورت مورد پرسش قرار داده شد که «اگر وضعیت  A1به عنوان اولین
وضعیت پیشآمده در عامل کلیدی  Aدر آينده استان اتفاق بیفتد چه تأثیری بر وقوع يا عدم وقوع وضعیت B2
در عامل کلیدی  Bخواهد داشت».
 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

در بحث شناسايی عوامل کلیدی توسعه استان يزد در قلمرو اجتماعی و فرهنگی با مطالعه اسناد باالدستی،
اهداف بنیادی به صورت جدول  ۵جمعبندی شده است .اين اهداف با نظرات خبرگان استانداری استان يزد و
همچنین کارگروه متشكل از  1۵خبره ،مورد بررسی و تأيید قرار گرفت .اين  1۵خبره ،خبرگانی بودهاند که در قسمت
روش تحقیق به آن اشاره شده است.
جدول .۵اهداف برگرفته از اسناد باالدستی
اهداف بنیادی
.1
.۵
.۳
.4
.۵

ارتقاء امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی
ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی
توسعه و ترويج ارزشهای ملی و مذهبی و فرهنگی منطقه يزد.
حفظ و ارتقاء وحدت ،انسجام و حس تعلق فرهنگی به شهر و منطقه يزد.
توسعه و ارتقای جايگاه گردشگری استان
اهداف میانی

.1
.۵
.۳
.4

بهبود امنیت اجتماعی برای همه اقوام و مذاهب
گسترش عدالت منطقهای
کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و استقرار عدالت و ثبات اجتماعی
حفظ و ارتقا سرمايههای اجتماعی (آگاهی ،اعتماد ،مشارکت ،ارتباطات اجتماعی ،معنويت،

منبع
فصل هشتم برنامه چهارم توسعه استان يزد
فصل هفتم برنامه چهارم توسعه استان يزد
بند  1نظريه پايه توسعه
بند ب سند سیاستهای کلی آمايش سرزمین
بند ه سند ملی توسعه
منبع
بند ۵۴و  ۵۷سند چشمانداز 14۴4
بند  1۵سند چشمانداز 14۴4
بند ه سند ملی توسعه
بند الف سند ملی توسعه

71

طراحی چارچوب آیندهنگاری توسعه منطقه با محوریت تحوالت اجتماعی وفرهنگی

ارزشها)
 .۵اعتالی معرفت دينی ،ارزشهای فرهنگی و ويژگیهای هويتی استان
 .6بهبود شاخصهای توسعه انسانی

بند  1نظريه پايه توسعه
بند الف سند سیاستهای کلی آمايش سرزمین

 .۷حفظ ،توسعه و تقويت فرهنگ ايرانی اسالمی در استان

بند  1نظريه پايه توسعه

.1
.۹
.1۴
.11
.1۵

ترويج فرهنگ ورزش
کاهش نرخ بیكاری
گسترش دانش ،مهارت و ارتقاء بهرهوری سرمايههای انسانی
فقرزدايی و تعديل نابرابریهای ناحیهای ،اجتماعی و اقتصادی در قلمرو استان
تقويت و توسعه زيرساختها و خدمات گردشگری

بند د سند ملی توسعه
بند ه سند ملی توسعه
بند ک سند ملی توسعه
بند ه سند ملی توسعه
بند ک سند ملی توسعه

اهداف مقطعی
.1
.۵
.۳
.4
.۵
.6
.۷
.1
.۹
.1۴
.11
.1۵

منبع

ارتقای رضايتمندی عمومی
گسترش نهادهای مدنی
ايجاد زمینههای گفتگو و فعالیتهای مشترک فرهنگی در استان
تقويت NGOهای مختلف فرهنگی ،هنری و ورزشی در استان
ايجاد مصونیت فرهنگی جوانان بهعنوان مهمترين قشر آسیبپذير از طريق پرکردن اوقات فراغت
و توسعه فرهنگ کتابخوانی و ورزش
توجه به زمینههای مشارکت بین اقوام و گروههای مختلف اجتماعی
تبیین و تقويت جايگاه جوانان در جامعه ،بهعنوان سرمايه انسانی و اجتماعی کشور
تحكیم نهاد خانواده
ترويج باورها و اعتقادات ارزشمند فرهنگی
تقويت همانديشی و همكاری و تبادالت فرهنگی -اجتماعی بین اقوام و مذاهب استان
تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه سطح مشارکت آنها در سطوح تصمیمسازی و
تصمیمگیری استان
توسعه هر چه بیشتر ورزش در جامعه بخصوص زنان

 .1۳ارتقاء نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقويت توانمندیهای افراد و گروههای
اجتماعی
 .14تقويت پیوند فرهنگی -هنری مناطق کويری ايران
 .1۵ايجاد و تقويت اشتراکات فرهنگی -اجتماعی و تعامل فراگیر با ساير مناطق کشور بخصوص
استانهای همجوار
 .16تهیه طرحهای پايه توسعه گردشگری

بند  41سند چشمانداز 14۴4
بند ه سند ملی توسعه
بند ک سند ملی توسعه
بند الف سند ملی توسعه
بند ک سند ملی توسعه
بند الف سند ملی توسعه
بند ک سند ملی توسعه
بند  14سند چشمانداز 14۴4
بند ه سند ملی توسعه
بند  ۵-1-۵سند برنامهريزی راهبردی استان يزد
بند د سند ملی توسعه
بند د سند ملی توسعه
بند د سند ملی توسعه
بند ب سند سیاستهای کلی آمايش سرزمین
برنامهريزی عملیاتی
بند  1نظريه پايه توسعه

با توجه به جدول  ۵میتوان عوامل کلیدی را از میان اهداف بنیادی به صورت جدول  ۳تشخیص داد .اين
عوامل به منظور تأيید محتوايی در اختیار خبرگان مرحله قبل قرار گرفت تا از جهت روايی مورد تأيید قرار بگیرد.
جدول .۳عوامل کلی از اهداف بنیادين
اهداف بنیادین
ارتقاء امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی

عوامل کلیدی
 .1امنیت اجتماعی
 .۵عدالت اجتماعی

ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی

 .۳کیفیت زندگی

توسعه و تقويت سطح دانائی و ارزشهای فرهنگی در حوزه فرهنگی.

 .4سرمايه فرهنگی

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

 .۵همبستگی اجتماعی

توسعه و ارتقای جايگاه گردشگری استان

 .6گردشگری
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با مرور مبانی نظری پژوهش و نیز اسناد باالدستی و با توجه به شباهت عوامل کلیدی مطرحشده با عواملی که
در مقالهای با عنوان «بررسی و شناسايی شاخصهای کاربردی توسعه اجتماعی» با کاربرد فن دلفی بهدستآمده
است []۵6؛ اين پژوهش در ادامه راه با استناد به اين مقاله عمل خواهد کرد .جدول  4عوامل کلیدی و زيرعاملهای
مرتبط با آن را نشان میدهد.
جدول .4عوامل کلیدی و زيرعاملها
عوامل کلیدی

زیرعاملها

امنیت اجتماعی

امنیت عینی ،امنیت ذهنی

عدالت اجتماعی

عدالت رويهای ،عدالت توزيعی

کیفیت زندگی

اشتغال ،بهداشت و سالمت ،امكانات و شرايط زندگی ،تأمین اجتماعی ،توسعه انسانی ،نشاط اجتماعی ،اوقات
فراغت

سرمایه فرهنگی

کاالها و فراوردههای فرهنگی ،تاريخی و مذهبی ،رسانههای جمعی

همبستگی اجتماعی

شكاف اجتماعی ،هويت ،مدارای اجتماعی ،سرمايه اجتماعی

توسعه فرهنگی

فرهنگ شهروندی ،فرهنگ کار ،میل به پیشرفت

سایر عوامل مؤثر

اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،حمايت اجتماعی ،تعلق اجتماعی آسیبهای اجتماعی ،فناوری اطالعات
و ارتباطات ،دينداری ،توسعه اقتصادی ،تحوالت جمعیت ،مهاجرت ،سبک زندگی ،گردشگری

سی و سه عاملی که در مراحل قبلی پژوهش مورد شناسايی قرار گفت ،عواملی هستند که میتوانند بر توسعه
اجتماعی و فرهنگی استان يزد اثرگذار باشند ،با استفاده از نرمافزار میک مک مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار
گرفتند تا تأثیرات و وضعیت هر يک از اين متغیرها در سیستم شكلگرفته مورد سنجش قرار بگیرد .ابعاد ماتريسی
که به عنوان ورودی نرمافزار میکمک در نظر گرفته شده بود ۳۳ ×۳۳ ،بوده است .از کل روابط ممكن میان ابعاد
شناسايیشده  1۹/۵۳درصد روابط از خبرگان دارای اهمیت شناسايی شدهاند و به نوعی درجه پرشدگی ماتريس
عدد  1۹/۵۳بوده است .اين عدد نشان میدهد عوامل انتخابشده تأثیرات بسیار زيادی را بر هم میگذاشتهاند که
اين موضوع نشاندهنده ناپايداری سیستم شكلگرفته در اين بخش است .تعداد کل روابط شكلگرفته در اين
پژوهش عدد  ۹۷۵است .از میان  ۹۷۵رابطه شناسايیشده ،تعداد  114رابطه عدد صفر بوده که نشان میدهد عوامل
بر همديگر تأثیر نداشته يا از همديگر تأثیر نپذيرفتهاند .اعداد صفری که در ماتريس ارتباطات شكلگرفتهاند ،نزديک
به  11/6۹درصد از کل حجم ماتريس را به خود اختصاص داده است .ازسوی ديگر ماتريس بر اساس شاخصهای
آماری (بر اساس پیشنهاد نرمافزار میکمک) با تنها  ۵بار چرخش دادهای از مطلوبیت و بهینهشدگی  1۴۴درصد
برخوردار شده است که اين عدد حاکی از روايی مناسب پرسشنامه و پاسخهای داده شده به آن است .اطالعات کلی
به صورت خالصه در اين بخش در جدول  ۵نشان داده شده است.
جدول  .۵تحلیل اولیه دادههای ماتريس تأثیرات متقاطع
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

ابعاد ماتريس
تعداد تكرار
تعداد صفرها
تعداد يک

۳۳
۵
114
1۹۴

تعداد دو
تعداد سه
تعداد P
جمع

۳1۷
۵1۵
11۳
۹۷۵
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در ماتريس متقاطع شكلگرفته در نرمافزار میکمک جمع اعدادی که در سطرهای هر يک از متغیرها وجود
دارد بهعنوان میزان تأثیرگذاری برای آن متغیر و جمع اعدادی که در ستونها برای هر يک از متغیرها وجود دارد
نیز میزان تأثیرپذيری آن متغیر را از متغیرهای ديگر پژوهش حاضر نشان میدهد .بر اساس نتايج بدستآمده از
تحلیل ماتريس شكلگرفته در اين پژوهش ،شاخصهای گروه عدالت اجتماعی ،سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی
ازجمله شاخصهايی هستند که درجه تأثیرگذاری آنها بیشتر از درجه تأثیرپذيری آنهاست و قابل ذکر است که
اکثر شاخصهای گروههای فوقالذکر نیز دارای درجه تأثیرپذيری زيادی هم در سیستم هستند.
جدول  .6تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر يكديگر
اثرات مستقیم
ردیف

متغیر

1
۵
۳
4
۵
6
۷
1
۹
1۴
11
1۵
1۳
14
1۵
16
1۷
11
1۹
۵۴
۵1
۵۵
۵۳
۵4
۵۵
۵6
۵۷
۵1
۵۹
۳۴
۳1
۳۵
۳۳

امنیت عینی
امنیت ذهنی
شكاف اجتماعی
هويت
مدارای اجتماعی
سرمايه اجتماعی
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
حمايت اجتماعی
تعلق اجتماعی
اشتغال
بهداشت و سالمت
امكانات و شرايط زندگی
رضايت از زندگی
تحوالت جمعیت
توسعه انسانی
نشاط اجتماعی
اوقات فراغت
عدالت اجتماعی
سرمايه فرهنگی
تاريخی مذهبی
کاالها و فراوردههای فرهنگی
رسانههای جمعی
فرهنگ شهروندی
فرهنگ کار
میل به پیشرفت
آسیبهای اجتماعی
فناوری اطالعات و ارتباطات
دينداری
توسعه اقتصادی
مهاجرت
سبک زندگی
گردشگری

اثرات غیرمستقیم

میزان

میزان

میزان

میزان

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

۵4۷
۵41
۵۴1
۳۵1
۵۳6
۳11
۵۳6
۵41
۳14
۳14
۳۷۳
۵6۹
۳14
۳۷۹
۵1۵
۳14
۳۵۷
۳۴۷
۳۹۴
۳46
۵1۴
۳1۳
۳۴۵
۳۴۷
۵۳۴
۵۵۵
۳۴۷
۵۵۵
۳11
۳۵۹
۵4۷
۵۳۴
۵۹1

۵1۵
۵۹1
۵۹1
۳11
۵41
۳1۳
۳۴۷
۳1۳
۳۵۷
۳۷۳
۳۷۹
۳1۳
۳61
۳14
۵6۹
۳16
۳۵1
۳11
۳۵۷
۳4۴
۵4۷
۵6۹
1۷۵
۵1۴
۵41
۵۵1
۳۵۹
1۵۳
۳۵4
۳۳۵
۵۷4
۳۳۵
۵۷4

۵۵۳
۵۵۵
۵1۵
۳41
۵۳1
۳۵۴
۵۵۷
۵41
۳۷۳
۳۷۵
۳۷4
۵۷۵
۳1۵
۳۷۷
۵۹۴
۳۷۷
۳۵۵
۳11
۳1۵
۳46
۵۷۳
۳۴1
۳۴۵
۳۴1
۵6۵
۵۵4
۳14
۵۵۳
۳11
۳۵۹
۵4۷
۵۳۴
۵۹1

۵14
۵14
۵1۴
۳۴1
۵4۴
۳۴۹
۳۴۵
۳۴4
۳4۹
۳66
۳۷۹
۳۵۴
۳۷1
۳۷۷
۵۷4
۳16
۳4۹
۳1۷
۳۵۷
۳44
۵4۴
۵6۹
11۳
۵1۵
۵۵1
۵64
۳41
164
۳۵4
۳۳۵
۵۷4
۳۳۵
۵۷4
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اگرچه پراکندگی تأثیرگذاری  -تأثیرپذيری در درون هر گروه نیز همراه با نوسان است لیكن در مجموع میتوان
آنها را متغیرهای دو وجهی (ريسكی و هدف) دانست .آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهای تأثیرگذار بر
توسعه اجتماعی و فرهنگی استان يزد میتوان فهمید وضعیت ناپايداری بسیار شديد سیستم است .اکثر متغیرها در
اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند به از غیر چند عامل محدود که نشان میدهند دارای تأثیرپذيری بااليی
در سیستم هستند بقیه متغیرها از وضعیت تقريباً مشابهی نسبت به همديگر برخوردارند که فقط میزان شدت و
ضعف با آنها هم متفاوت است .درمجموع متغیرها دارای دو نوع تأثیر هستند .در جدول  6تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم متغیرها بر يكديگر مورد بررسی قرار گرفته است.
با شناسايی اين متغیرها میان  ۳۳عامل بررسیشده در اين پژوهش ،تعداد  ۹عامل اصلی بهعنوان عوامل کلیدی
مؤثر بر توسعه استان يزد انتخاب شدند .اين  ۹عامل در چارک بااليی تأثیرات مستقیم قرارگرفتهاند .تمامی  ۹عامل
با تغییر اندکی در رتبههای خود در تأثیرات غیرمستقیم نیز تكرار شدهاند که به نظر میرسد در ارتقاء کیفی عوامل
کلیدی مؤثر باشد ۹ .شاخص مورد بررسی به شرح جدول  ۷هستند.
جدول  .۷عوامل کلیدی تأثیرگذار مستقیم و غیرمستقیم
ردیف

عوامل کلیدی (تأثیرات مستقیم)

عوامل کلیدی (تأثیرات غیرمستقیم)

1
۵
۳
4
۵
6
۷
1
۹

عدالت اجتماعی
حمايت اجتماعی
تعلق اجتماعی
امكانات و شرايط زندگی
توسعه انسانی
رضايت از زندگی
اشتغال
نشاط اجتماعی
هويت

امكانات و شرايط زندگی
عدالت اجتماعی
توسعه انسانی
رضايت از زندگی
تعلق اجتماعی
اشتغال
حمايت اجتماعی
نشاط اجتماعی
هويت

با توجه به اهداف ۹عامل  ،در  ۳گروه عدالت اجتماعی و سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی جای گرفتند که اين
عوامل بهعنوان پايه اصلی سناريونويسی استان در اين قسمت مورداستفاده قرارمیگیرد .مجموعه وضعیتهای
محتمل اين عوامل به شكل شفاف ،گرهها و مسیرهای سیاستگذاری را برای مديران معین میکند .همانطور که
مطرح گرديد  ۳عامل عدالت اجتماعی ،سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی بهعنوان عوامل کلیدی در موضوع توسعه
اجتماعی و فرهنگی استان يزد ،ايفاگر نقش عمده بوده و بهعنوان بازيگران اصلی شناخته شدند.
اين عوامل درصحنه پیش روی برنامهريزی استان جهت تحقق اهداف سند چشمانداز و مأموريتهای استان،
در وضعیتهای مختلفی قابل تصور هستند که اين وضعیتهای احتمالی برای آينده پیش روی استان از نظر
برنامهريزی بسیار بااهمیت هستند .به همین دلیل ،تحلیل دقیق شرايط پیش رو و تعريف وضعیتهای احتمالی،
الزمه اصلی تدوين سناريوها است .جهت دقت کار در اين مرحله از خبرگان مرحله قبل نظرخواهی شده و نهايتاً با
جمعبندی آنها  11وضعیت برای  ۳عامل به شرح جدول  1تعريف گرديد .وضعیتها برای هر عامل متناسب با
شرايط عامل کلیدی تفكیکشده است.
بهمنظور سناريوسازی با استفاده از نرمافزار سناريوويزارد الزم است تا ابتدا عوامل کلیدی مؤثر و وضعیتهای
مختلف تعريفشده برای آنها در نرمافزار وارد شوند .برای ادامه کار با نرمافزار ،در اين مرحله بايد ماتريس تأثیرات
متقابل برای تمامی مفاهیم موجود در ساختار تجزيهوتحلیل را به دست آوريم.
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جدول .1عوامل کلیدی و وضعیتهای احتمالی آن در آينده پیش رو
نام

عوامل کلیدی

وضعیت
A1

A

عدالت اجتماعی

A2
A3
A4
B1

B

سرمايه
اجتماعی

C

کیفیت زندگی

B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

زیرمجموعه هر عامل

ویژگی وضعیت

عدالت رويه مطلوب
عدالت رويه نامطلوب
عدالت توزيعی مطلوب
عدالت توزيعی نامطلوب
حمايت اجتماعی مطلوب
حمايت اجتماعی نامطلوب
تعلق اجتماعی مطلوب
تعلق اجتماعی نامطلوب
امكانات و شرايط زندگی مطلوب
امكانات و شرايط زندگی نامطلوب
توسعه انسانی مطلوب
توسعه انسانی نامطلوب
رضايت از زندگی مطلوب
رضايت از زندگی نامطلوب
اشتغال مطلوب
اشتغال نامطلوب
نشاط اجتماعی مطلوب
نشاط اجتماعی نامطلوب

قانونگذاری مناسب و اجرای مطلوب
تغییر مداوم قانون و اجرای نامناسب
دسترسی به فرصتهای برابر
فرصتها در اختیار گروه خاصی هستند.
کمک بدون چشمداشت مردم به يكديگر
عدم کمک به همنوع
وفاداری مردم به جامعه
عدم وفاداری مردم به جامعه
وجود زيرساختهای توسعه شهری
ضعف در زيرساختهای رفاه اجتماعی
وجود خدمات بهداشتی و آموزشی
کمبود و ضعف در خدمات بهداشتی و آموزشی
وجود احساس رضايت از فضاهای شهری
عدم وجود رضايت کافی از فضای شهری
وجود فرصتهای شغلی فراوان
عدم وجود فرصتهای شغلی مناسب
وجود فضاهای تفريحی مكفی
کمبود فضاهای تفريحی

با طراحی وضعیتهای مختلف در اين بخش و سپس تهیه ماتريس متقاطع  ،11 ×11همانند مرحله قبل،
پرسشنامهای جامعتر تدوين گرديد و به همراه راهنمای نحوه پرکردن پرسشنامه در اختیار  1۵خبره قرار داده شد.
سپس با گرفتن میانگین ساده از اعداد نظرات خبرگان که بین عدد  ۳تا عدد  - ۳بود و در ادامه رند کردن نظرات
مختلف بدستآمده از خبرگان ،دادهها برای ورود به نرمافزار آماده میشوند .در شكل  ۵میتوانید بخشی از ماتريس
را در صفحه نرمافزار مشاهده میشود.
همانطور که در شكل  ۵مشاهده میشود در ستون سمت چپ ،مفاهیم با اسم کامل نمايش داده میشوند و
در سطر باالی ماتريس نام کوتاه آنها نمايش داده میشود .اکنون تمام دادههای موردنیاز به نرمافزار واردشده و
کار محاسبه سناريوهای سازگار میتواند آغاز شود .سیستم گريد يک ابزار ساده برای ارزيابی نقش هر يک از مفاهیم
در سیستم مورد بررسی است .ارزيابی مفاهیم در واقع يک مرحله آمادهسازی برای فرايند ساخت و ساز سناريوهاست.
روش کلی برای اين محاسبه جمع همه اثرات اعمالشده توسط يک مفهوم (جمع فعال )1و همه اثرات واردشده بر
يک مفهوم (جمع منفعل )2است .محاسبه جمع فعال با جمعکردن همه اعداد رديف مربوط به آن مفهوم در ماتريس
تأثیرات متقابل و جمع منفعل با جمعکردن همه اعداد ستون مربوط به آن مفهوم در ماتريس انجام میگیرد .سپس
با در نظرگرفتن جمع فعال بهعنوان محور  yو جمع منفعل بهعنوان محور  xهمه مفاهیم در يک نمودار رسم
میشوند و سیستم گريد موردنظر به دست میآيد.

Active sum

1

Passive sum

۵
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شكل .۵بخشی از ماتريس تاثیرات متقابل در نرمافزار سناريوويزارد

شكل .۳گزارش سناريوهای سازگار محاسبه شده

مفهوم قرارگرفته در سمت چپ باالی نمودار شكل  ،۳بهعنوان کنترلکننده سیستم و مفهوم قرارگرفته در
سمت راست پايین نمودار مفهوم وابسته به ساير متغیرها را نشان میدهد .همانطور که در شكل مشاهده میشود
تمامی مفاهیم موردنظر ما در سمت راست باالی نمودار قرارگرفته که نشاندهنده تأثیرگذاری و تأثیرپذيری زياد بر
سیستم است .نتیجهای کامالً منطقی است زيرا که در غیر اين صورت هیچ سناريويی تدوين نمیشد .قبل از اينكه
به تفسیر هر يک از سناريوها پرداخت؛ آنها را در قالب يک تابلوی سناريو بررسی میکنیم .ازآنجاکه ممكن است
تعدادی از سناريوهای مطرحشده در برخی از عوامل شرحدهنده دارای شباهت باشند میتوان آنها را در قالب
خانوادههای سناريو مورد تفسیر قرارداد .در جدول  ۹ترکیب سناريوهای مختلف در قالب خانوادههای سناريو ارائهشده
است .در اين جدول هر سطر نشاندهنده وضعیت يكی از عوامل شرحدهنده و هر ستون معرف يک سناريو از بین
 6سناريوی سازگار است.
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جدول  .۹تابلوهای حاصل از سناريوهای سازگار
سناریو 1

سناریو 4

سناریو 2

سناریو 6

عدالت اجتماعی:
عدالت توزيعی مطلوب
سرمايه اجتماعی:
حمايت اجتماعی مطلوب
کیفیت زندگی:
امكانات و شرايط
زندگی مطلوب

کیفیت زندگی:
توسعه انسانی
مطلوب

سناریو 5

سناریو 3

عدالت اجتماعی:
عدالت توزيعی نامطلوب
سرمايه اجتماعی:
تعلق اجتماعی
مطلوب
کیفیت زندگی:
رضايت از زندگی
مطلوب

سرمايه اجتماعی:
حمايت اجتماعی
نامطلوب
کیفیت زندگی:
اشتغال نامطلوب

سرمايه اجتماعی:
تعلق اجتماعی نامطلوب
کیفیت زندگی:
رضايت از زندگی
نامطلوب

کیفیت زندگی:
توسعه انسانی
نامطلوب

خانواده اول سناريوها شامل ترکیبی از سه سناريوی امیدوارکننده و مطلوب است .تفاوت بین دو سناريو اول در
عامل شرحدهنده کیفیت زندگی و در سناريو چهارم در سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی است و خانواده دوم
سناريوها شامل ترکیبی از سه سناريوی بحرانی و نامطلوب است .تفاوت بین سناريو سوم و پنجم در عامل شرحدهنده
کیفیت زندگی و در سناريو ششم در سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی است .در ادامه به بررسی و مقايسه سازگاری
عوامل شرحدهنده در هر سناريو پرداخته شده که به صورت جدول  1۴نشان داده شده است.
جدول .1۴سازگاری عوامل شرحدهنده در سناريوهای پژوهش
درجه سازگاری

فرضیه

عامل شرح دهنده

۵
1
۴
۵
1
۴
1
1
۴
1
1
۴
۵
1
۴
1
1
۴

عدالت توزيعی مطلوب
حمايت اجتماعی مطلوب
امكانات و شرايط زندگی مطلوب
عدالت توزيعی مطلوب
حمايت اجتماعی مطلوب
توسعه انسانی مطلوب
عدالت توزيعی نامطلوب
تعلق اجتماعی نامطلوب
توسعه انسانی نامطلوب
عدالت توزيعی مطلوب
تعلق اجتماعی مطلوب
رضايت از زندگی مطلوب
عدالت توزيعی نامطلوب
تعلق اجتماعی نامطلوب
رضايت از زندگی نامطلوب
عدالت توزيعی نامطلوب
حمايت اجتماعی نامطلوب
اشتغال نامطلوب

عدالت اجتماعی
سرمايه اجتماعی
کیفیت زندگی
عدالت اجتماعی
سرمايه اجتماعی
کیفیت زندگی
عدالت اجتماعی
سرمايه اجتماعی
کیفیت زندگی
عدالت اجتماعی
سرمايه اجتماعی
کیفیت زندگی
عدالت اجتماعی
سرمايه اجتماعی
کیفیت زندگی
عدالت اجتماعی
سرمايه اجتماعی
کیفیت زندگی

سناريو اول

سناريو دوم

سناريو سوم

سناريو چهارم

سناريو پنجم

سناريو ششم

در شكل  4همچنین تأثیرات سازگار و ناسازگار بر روی وضعیت هر يک از سناريوها مورد بررسی قرار گرفته
است.
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سناريو سوم

سناريو دوم

سناريو اول

سناريو ششم

سناريو پنجم

سناريو چهارم

شكل .4تأثیرات سازگار و ناسازگار بر روی هر يک از وضعیت هر يک از سناريوها

بررسی و تحلیل مرتبط با هر يک از سناريوها به صورت جدول  11نشان داده شده است.
جدول  .11نتايج حاصل از هر يک از سناريوها
سناریو
سناریو
اول

سناریو
دوم

سناریو
سوم

سناریو
چهارم
سناریو
پنجم
سناریو
ششم

نتیجه
امتیاز  ۳نشاندهنده مجموع جبری تمامی تأثیرات اعم از تأثیرات سازگار و متناقض است .همانطور که نمايان است
وضعیتهای عدالت توزيعی مطلوب ،حمايت اجتماعی مطلوب و امكانات و شرايط زندگی مطلوب که بهعنوان سناريوی اول ،توسط
نرمافزار مطرحشده است نشاندهنده اهمیت اين عوامل در توسعه اجتماعی و فرهنگی است.
مجموع جمع جبری امتیازات اعمالشده بر روی عدالت اجتماعی در وضعیت عدالت توزيعی مطلوب با مقداری پیشرفت نسبت
به سناريوی قبل و با افزايش يک واحدی عامل کیفیت زندگی (توسعه انسانی) به امتیاز  4رسیده است .همانند سناريو اول و با
تغییری جزئی وضعیتهای عدالت توزيعی مطلوب ،حمايت اجتماعی مطلوب و توسعه انسانی مطلوب در اين سناريو جای
گرفتهاند .همانطور که قبالً گفته عدالت اجتماعی با حمايت اجتماعی رابطهی مثبت متقابل دارد و توسعهی انسانی هم از
عدالت اجتماعی نشأت میگیرد.
مجموع جمع جبری امتیازات اعمالشده بر روی عدالت اجتماعی در وضعیت عدالت توزيعی نامطلوب همانند سناريو قبل 4
است  .اين نتیجه حاکی از آن است که عدالت اجتماعی چه در سناريوهای مطلوب و امیدوارکننده و چه در سناريوهای بحرانی و
نامطلوب دارای بیشترين امتیاز است و نقش محوری را در تمامی سناريوها بازی میکند.
مجموع جبری امتیاز عدالت اجتماعی در اين سناريو همانطور که مشاهده میشود  ۳است که با کاهش يک واحد نسبت به
سناريو دوم همراه بوده است .نكته قابل ذکر در اين سناريو کاهش امتیاز عامل کیفیت زندگی (رضايت از زندگی) و افزايش
عامل سرمايه اجتماعی (تعلق اجتماعی) است و می توان اين نتیجه را گرفت که اين سناريو بیشتر تحت تاثیر عامل سرمايه
اجتماعی بوده تا عامل کیفیت زندگی .در اين سناريو وضعیت تعلق اجتماعی مطلوب و رضايت از زندگی مطلوب بهعنوان آثار
عدالت توزيعی مطلوب ترسیمشده است و باهم رابطه مقابل دارند.
مجموع جبری امتیاز عدالت اجتماعی در اين سناريو همانطور که مشاهده میشود  4است که همانند سناريو اول خانواده دوم
بوده است.
مجموع جبری امتیاز عدالت اجتماعی در اين سناريو همانطور که مشاهده میشود  4است اما نكته قابل توجه افزايش يک
واحد عامل سرمايه اجتماعی و کاهش يک واحدی عامل کیفیت زندگی است که منجر به تاثیر مساوی اين دو عامل با هم
شده است.
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با اندکی تأمل بهسادگی میتوان از جايگاه ،شأن و اهمیت توسعۀ اجتماعی ،شاخصها و ابعاد تشكیلدهنده آن
در معادالت توسعهای کشورهای صنعتی و پیشرفتهی دنیا ،بخصوص کشورهای اروپای غربی ،امريكای شمالی و
همچنین استرالیا سخن گفت؛ اما در سطح ملی بهرغم پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی در دهههای گذشته و
همچنین ظرفیتهای موجود در قوانین کالن کشوری و سیاستها و برنامههای توسعهی کشور در امر توسعهی
اجتماعی ،شاهد تغییرات چندانی به نسبت ديگر حوزهها بهطور عینی نبودهايم .چرا که هنوز در فحوای پیشینۀ عملی
سیاستهای توسعهای و همچنین متولیان اجتماعی ،توسعهی اجتماعی (کارکردها ،مؤلفهها و شاخصهای مربوط
به آن) تقريباً ناشناخته و آزمايش نشده است.
همچنین بايد در نظر داشت توسعه ،يک فرآيند است به عبارتی يک بستهای است که بايد تمام جوانب آن
رعايت شود نه بهصورت گزينشی بر ابعادی تأکید و از ابعاد ديگری غفلت نمود .توسعه يک پروژه و برنامه نیست
که فقط توسط دولتها برنامهريزی و طرحريزی شود .هدف توسعه مردم است ،بنابراين بايد رفاه و رضايت مردم
در توسعه هدف باشد و توسعه توسط مردم و با مردم در تمام طول فرآيند تصمیمگیری ،سیاستگذاری ،اجرا و
ارزيابی انجام شود .آنچه که امروزه در ادبیات توسعه به توسعهی مبتنی بر اجتماع محلی از آن ياد میشود .در فرآيند
توسعه تمام برنامههايی که صرفاً برگرفته از نظريات نوسازی است نیاز به بازنگری دارد و برنامههای توسعه بايد
هر چه بیشتر به سمت منطقهای و محلی عمل نمودن و عدالتمحوری ،پیش رود .همچنین با توجه به اينکه اين
پژوهش در سطح استان انجام میشود تعداد  6سناريوی کامالً سازگار مشاهده شد که حاکی از آن است که يک
وضعیت پويا بر رفتارهای عوامل اجتماعی و فرهنگی استان حاکم است و نبايد همهی آن را با يک سیاست واحد
مديريت کرد .وظیفهی دولتمردان ،سیاستگذاران و ساير دستاندرکاران در اين زمینه وظیفهای دشوار و پیچیده
است .درمجموع بايد گفت نتیجه اصلی اين تحقیق حاکی است در استان يزد  ۳عامل کلیدی بازيگران اصلی و
مؤثر بر فرايند توسعه اجتماعی و فرهنگی هستند که وضعیت فعلی اين عوامل چندان مناسب نیست و سناريوهای
احتمالی پیش روی استان نیز اگرچه امیدهای فراوانی به وقوع شرايط مطلوب در استان را نشان میدهند ولی از
طرف ديگر وقوع شرايط بحرانی را دور از انتظار نمیدانند.
اين تحقیق ،مديريتهای کلیدی و حساس استان را انتخاب و نقش و وظايف کالن آنها را جهت تحقق
اهداف نظريه پايه مورداشاره و تأکید قرار داده است .درنهايت ،تحقق توسعه اجتماعی با مؤلفههايی همچون بهبود
در کیفیت زندگی ،تحقق برابری و عدالت اجتماعی و تقويت سرمايهی اجتماعی و ارتقای توانمندیهای انسانی در
صورتی امكانپذير خواهد شد که توسعه در ابعاد ديگر ،ازجمله توسعهی سیاسی ،توسعهی اقتصادی ،توسعهی
انسانی ،و بهويژه ،توسعهی فرهنگی ،اتفاق افتاده باشد .بهبیانديگر ،مادامی که جامعه به لحاظ علمی و تكنولوژيكی
توسعهنیافته باشد ،به لحاظ مادی و اقتصادی دچار توسعهنیافتگی ،نابرابری و بیعدالتی باشد ،نتواند در بین شهروندان
احساس تعلق ،وفاداری ،امنیت ،آزادی ،رفاه ،آسايش و خوشبختی به وجود بیاورد ،از نظر اکولوژيک و طبیعی در
معرض فرسايش و تخريب باشد ،امید به زندگی در جامعه در سطح پايینی باشد ،به لحاظ اجتماعی و فرهنگی تنوع
و کثرت را نپذيرد ،بهويژه ،به لحاظ فكری ،معرفتی ،دانش و آگاهی در سطح پايینی قرار داشته باشد ،نبايد انتظار
داشت به توسعه دست يابد .با توجه به تجربهی ايران ،تنها با از میان بردن موانع توسعه و فراهم آوردن شرايط آن
از سوی نظام سیاسی اجتماعی میتوان به توسعه ،بهويژه توسعهی اجتماعی ،دستيافت .بر اساس يافتههای پژوهش
عدالت توزيعی مطلوب ،حمايت اجتماعی مطلوب و امكانات و شرايط زندگی مطلوب امكان ايجاد يک برنامه توسعه
مناسب را در استان يزد خواهد توانست به وضعیت ايدهآل مناسبی برساند .اين يافته پژوهش در حقیقت لزوم
پرداختن به اين سه حوزه را برای مسئولین برنامهريزی استانی مشخص مینمايد .از سوی ديگر بر اساس سناريوهای
پژوهش مبحث کیفیت زندگی هم به نوعی يكی از مهمترين عوامل اثرگذار بر توسعه منطقهای استان يزد در آينده
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را نشان میدهد .اين موضوع نیز بر لزوم برنامهريزی هرچه بهتر در اين حوزه تأکید دارد .پژوهش حاضر به منظور
بررسی و تجزيه و تحلیل توسعه اجتماعی و فرهنگی استان يزد انجامشده است .ازآنجاکه اين موضوع توسعه در
تمامی حوزهها قابلبحث است پیشنهاد میشود با استفاده از تكنیکهای مطرحشده در اين پژوهش در مورد آينده
توسعه ساير حوزهها هم سناريونويسی انجام شود .از سوی ديگر دريافت نظرات مديران بخشهای حاکمیتی کشور
به عنوان داده خام طراحی سناريو میتواند به کمک ساير پژوهشگران به مراحل مختلف طراحی سناريو پژوهش
اضافه شود و به نوعی اعتبار سناريوپردازی شكل گرفته تقويت شود.
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