
Town & Country Planning https://jtcp.ut.ac.ir/ 

Vol. 13, No. 2, Autumn & Winter 2021-2022   Print ISSN: 2008-7047 

Manuscript Type: Research Paper Online ISSN: 2423-6268 

 DOI: 10.22059/jtcp.2021.322631.670216 
 

The Identification and Analysis of the Strategic Variables 

Effective on the Future of Yazd Province Through a 

Structural Analysis Approach
*
 

Seyedeh Zahra Kalantary-Banadaki1, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi2, Mohammad Abooee 

Ardakan3 

1. Assistant Professor, National Institute of Population Studies, Tehran, Iran 

2. Professor, Faculty of Social Science, University of Tehran, Tehran, Iran 

3. Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran 

(Received: April 27, 2021; Accepted: September 5, 2021)  

Abstract 

The intelligent managers of this era of constant changes and instability try to know opportunities, 

challenges, and variables effective on the system under their management so as to increase the 

possibility of their success. The managers of Yazd province – as one of the developed provinces of 

Iran – always try to step in the direction of sustainable growth and development by means of strategic 

planning, knowledge about the capacities of this province, and the management of the possible future 

challenges. The study at hand was carried out to attain this objective and to get a clearer image of the 

future of this province in order to identify the variables that are affective on the future of Yazd 

province. Moreover, conducting structural analysis through MICMAC method, it was tried to 

investigate the mutual effects of these variables on each other and identify the key drivers of what 

might form the future of this province. The important variables effective on the system were 

identified using library research, virtual space monitoring, surveying citizens, and future-related 

workshops. Variables were prioritized using importance and lack of certainty criteria. Then, the most 

important ones were fed into the direct effects matrix, and after completion with Delphi method, they 

were fed into MICMAC software. The outcome of the software was compared with the results of 

Dimtel method, and finally, the variables of the performance of organizations, balanced development, 

performance of land use plan, various types of tourism, and attention to water and environment were 

identified as the most effective variables in the formation of the future of the province.  
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استان یزد  ةآیندبر  تأثیرگذارراهبردی متغیرهای  تحلیلشناسایی و 

 با رویکرد تحلیل ساختاری
 3محمد ابویی اردکان، 2، محمدجالل عباسی شوازی1بنادکیزهرا کالنتری سیده 

 تهران، ایران ،تحقیقاتی جمعیت کشورمؤسسة . استادیار 1
 هران، ایرانت ،علوم اجتماعی دانشگاه تهراندانشکدة . استاد 2

 تهران، ایران ،مدیریت دانشگاه تهراندانشکدة . دانشیار 3

 (14/06/1400ـ تاریخ پذیرش:  07/02/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ةنـد یآاثرگـذار بـر    یرهـا یو متغها  چالش و ها فرصت شناخت با ،کنند یم تالش یثبات یب و راتییتغ از پر عصر در مندشهو رانیمد امروزه
ـ ی توسـه  هـای   استان از یکی در مقام ،زدی استان رانیدهند. مد شیرا افزا تیخود، احتمال کسب موفق تیریمد تحت ستمیس  ،کشـور  ةافت

ـ  یاحتمـال هـای   چـالش  تیریمد و استان یها تیظرف شناخت و یراهبردریزی  برنام  با تا ندا تالش در همواره  و رشـد  جهـت  در رو شیپ
 یرهـا یمتغ ییشناسـا  هدف با ،استان ةندیآتر از  واضح یریمقصود و درک تصو نیب  ا لین یاضر براح پژوهش. بردارند گام داریپا ةتوسه

 یبررسـ  گریدکی عوامل بر نیمک اثر متقابل ا کیب  روش م یساختار لیانجام گرفت و تالش شد تا با تحل ،زدی استان ةندیآ بر اثرگذار
 ،یا کتابخانـ   ةمطالهـ بـا روش   سـتم یمهم اثرگذار بر س یرهایشوند. متغ ییشناسااستان  ةندیآ یده شکل یدیکلهای  شرانیپ تیو در نها

ـ اهم یارهـا یبـا مه  رهایمتغشدند.  ییشناسا ینگر آیندههای  و کارگاه ،از شهروندان ینظرسنج ،یمجاز یفضا شیپا  تیـ و عـدم ططه  تی
 افـزار  نرم یخروج. دندشمک  کیافزار م وارد نرم ،یروش دلفبا  ،لیپس از تکم و میمستق آثار سیها وارد ماتر آن نیتر و مهم یبندتیاولو
و توجـ  بـ     ،یانواع گردشگر ش،یآما ةبرنام یاجرا ن،ازمتو ةتوسه ،هادستگاهعملکرد  یرهایمتغ تینها در و س یمقا متلید روش جینتا با

 .شدند ییاستان شناسا ةندیآ یده در شکل رهایمتغ نیاثرگذارترب  عنوان  ستیز طیآب و مح

 گانواژکلید

 .زدی ،یساختار لیتحل متقابل، آثار لیتحل ،یراهبردریزی  برنام  ،یپژوهندهیآ
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 مسئلهبیان 

 ب ه  تواند یم ها آن به یتوجهکم که است یا به گونه یفرهنگ   یاجتااع یها دهیپد یدگرگون سرعت

 یکردیرو تنها ت،یعقط عدم و یثبات یب از سرشار طیمح نیا در. شود تاام یراهبرد یریغافلگ یبها

 شیپ   یه ا  چالش با ییارویرو ها، فرصت از یریگبهره دارد یشتریب یها تیموفق کسب احتاال که

 و ح ال  زم ان  به اشتغال موارد اغلب در اما. است ندهیآ یمعاار یبرا تالش خالصه طور به و ،رو

 ک رد  توجه دیبا. شندیندیب ندهیآ به رانیمد که شود یم آن از مانع موجود مشکالت حل یبرا تالش

ها  فرصت از یریگبهره و ،ها چالش تیریمد نده،یآ تحوالت روند در کنشگرانه و فعاالنه حضور که

 را ن ده یآ یه ا  رخ داد  یده  جه ت  و کنترل و مداخله امکان که است پژوهانهندهیآ کردیرو ازمندین

 (.1397و هاکاران  ی)موسو کند یم فراهم

چش م  س ند  و گردد یبرم کشور ةسالپنجهای  برنامه بهریزی  برنامه و ینگارندهیآ ةسابق رانیا در

 و رهنا ا ) اس ت  ینگ ار ن ده یآ و کیاس تراتژ  تفک ر  س ند  نیاول، 1404 افق در کشور، ةتوسع انداز

 و یاجتا اع  و یفرهنگ   تن و   یدارا که ،توسعه ریمس در یکشور در مقام ،رانیا (.1397 هاکاران

 یابیدس ت  یبرا ،است ییایجغراف و یانسان لیبدبیهای  فرصت و یردراهب ةژیو تیموقع و یاقتصاد

 و یمل   س طح  در خود یرو شیپهای  چالش وها  یتواناند حیصح شناخت ازمندین خود اهداف به

 در افت ه یتوس عه های  استان از یکی عنوان به زدی استان از عاوماً. است مختلف یها نهیزم در یاستان

 یتیاز سهم جاع شیب زدیاستان  ،ای منطقه حسابهای  افتهیاساس  بر .شود یم برده نام کشور سطح

ب ه   یزدی  ه ر   دی  ارزش تول 1395که در سال ای  به گونه ؛ناخالص کشور سهم دارد دیخود در تول

 توم ان  ونی  لیم 3/18 ح دود  آن یکه متوسط کش ور  یدرحال ،تومان بوده ونیلیم 4/23طور متوسط 

 کش ور  برتر استان پنج ءجز یزندگبه  دیام و یبارور زانیم نیباالتر لحاظ به زدی استان. است بوده

خراس ان  اس تان  بع د از  را، م ردان و زن ان    یسن ازدواج ب را  نیترنییپا استان نیا نی. هاچناست

 م دیریت و  س ازمان ) اس ت  یتر از سطح متوس ط کش ور  نییپا آنطالق در  زانیدارد و م ،یرضو

 (.1396 ،زدی مه ریزی استانبرنا

قاب ل دس ترس اس ت، ورود     یاز آن در اس ناد اس تان   ش تر یو ب دش   انیکه ب یکنار نقاط قوت در

 را آنجانب ه   به صورت هاه ندا هنتوانست نمسئوالداشته است که  یدر کشور و استان تبعات سمیمدرن
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 لی  ش ناخت و تحل  داری  پا ةتوسع به یابیدست به منظور یاستان رانیمد ریخط رسالت. ندکن تیریمد

 تیریم د  و ،موج ود  یه ا  تی  و ظرف یاتی  از عناص ر ح  یری  گ استان، رصد و به ره  یفعل تیوضع

 رامطلوب  ةندیآبه  یابیدست که بتواندثر ؤمهای  یاستراتژ نیتدورو است.  شیپ یاحتاال یها چالش

 یرهایو متغ ها چالش ،رو نی. از ابود نخواهد ماکن ندهیمناسب از آ ریدرک تصو بدون کند لیتسه

 .ندشو انیو روشن ب حیو به صورت صر ییشناسا دیبا ندهیثرگذار بر آا

 پژوهشاالت ؤساهداف و 

 ت الش  بلک ه  س ت، ین آن کیکالس   مفهوم به ینیبشیپ مطالعه نیدر ا زدی استان یپژوهندهیآ هدف

 رانیم د  در یآمادگ جادیمنظور ا بهرو  شیپ یاحتاال یرهایو متغ ها چالش و روندها ییشناسا یبرا

 عوام ل  ییشناس ا  بر عالوه شود یم یپژوهش سع نی. در ااست ندهیآ مورد در وهایسنار انوا  یراب

 زی  ن ها آن یبند دسته و گرید یک بر عوامل نیا اثر لیتحل ندهیآ سال ده یط استان ةندیآ بر گذارتأثیر

 و لی  تحل و ییشناس ا  استان ةندیآ یدهشکل یها شرانیپ و یراهبرد عوامل تینها در تا شود انجام

 نیب د  میهس ت  هاآن یبرا یپاسخ افتنی دنبال به مطالعه نیا در که یاالتؤس بنابراین،. ندشو یابیارز

 نی  ا نیب   از ند؟ا کدام ندهیآ سال ده در زدی استان ةتوسع بر اثرگذار یرهایمتغ و عوامل: است شرح

 ةن د یآ یده  ش کل  در را ت أثیر  نیشتریب یراهبرد عوامل وها  شرانیپ عنوان به رهایمتغ کدام رهایمتغ

 دارند؟ زدی استان

 مبانی نظری تحقیق

 از یپژوه  ن ده یآ در ام ا  .بود مشخص ةندیآ کی ینیب شیپ هدف نده،یآ به نگاه کیکالس کردیرو در

 هن ر  دانش، کی مقام در ،را یپژوهندهیآ توان یم ،گرید عبارت به. شود یم گفته سخنها  ندهیآ انوا 

دانس ت.   ن ده یاز آ یگون اگون  یه ا  حالت وقو  امکان دانستن محتال و ندهیآ نبودن یقطع رشیپذ

 یان داز  است ک ه چش م   ندهیادراکات آ ةگردآورندو  یمشارکت و کیستااتیس یندیفرا یپژوهندهیآ

 س ازد  یم   بن ا  مشترک اقدامات جیبس و روزآمد یها میتصا اتخاذ هدف با را بلندمدت تا مدتانیم

(Gavigan et al. 2001). 
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 نیت ر مه م  از یبرخ که اند برشارده یپژوهندهیآ یبرا را یمتفاوت اهداف مختلف نظرانصاحب

منطق ه  و یملهای  تیاولو عام ةتوسع و ییشناسا ،یعاومهای  یفناور ییشناسا: از ندا عبارت ها آن

 اترت أثی  موق ع ب ه  ک اهش  ،ییهاندهیآ نیچن یبرا اندازچشم ةتوسع و محتالهای  ندهیآ کاوش ،یا

 ;Gavigan & Scapolo 1999) مثب ت  جینت ا  از یب ردار به ره  ،دی  جد تی  موقع ب ا  انطب اق  ای   یمنف

Georghoiu 2003.) 

 ک ه  ش ود  یم   اس تفاده  یگوناگونهای  روش از نهیزمو  موضو  حسب بر یپژوهندهیآ ندیفرا در

 ،گ وده  ش ل یرا مه ا   روش نیاز ا یکی (.Inayatullah 2007)دارند  یمتفاوت های ییو کارآ ها تیقابل

از س ه مرحل ه    ینگ ار ن ده یآ ای   پژوهی آیندهروش  نیدر ا .است کرده یمعرف ،یفرانسو پژوهندهیآ

اول ش ش گ ام    ةمرحل  . یاقدامات بعد ،اقدام یبرا یکسب آمادگ ،یتفکر جاعتشکیل شده است؛ 

 یهستند ب را ای  مقدمه ییابتداسه گام  نیاست. ا یدیکل یرهایمتغ شناختکه سه گام اول آن  دارد

ش اختن   گران،یب از  لی  شامل تحل یبعدهای   دارند. گام ییباال تیاها . بنابراینمراحل ریسا یاجرا

 و دوم مراح ل . وهاس ت یسنار یمبن ا  ب ر  یراهبرد ةبرنام نیترمنسجم میتنظ و ،وهایسنار نیتر مهم

 از اس تفاده  ب ا  ات   دارد اختص ا   ی ی اجرا رانیم د  و گذاراناستیس و ارشد رانیگمیتصا به سوم

 راتیی  تغ رص د  و اقدام ةمرحل به پژوهش و تفکر ةمرحل از اول ةمرحل در شده یگردآورهای  داده

 (.Godet 2001 & 2006) شوند وارد

 در گ ام  نیت ر مه م و  نینخس ت  یدی  کل یره ا یمتغ ییشناس ا  ،ش د  انی  ب ت ر شیکه پ طور هاان

 ؛Godet 2006اس ت )  یراهب رد ری زی   امهبرن محتال و یوهایسنار نیو در جهت تدو پژوهی آینده

 نی  ا ش تر یب در. ک رد  لیتحل و انتخاب را یدیکل عوامل توان یم یمختلفهای  روش با(. 1398 یزال

بازخورده ا   و ردی  گ یم صورت هماز  مستقلصورت مجزا و  به رهایمتغ یو بررس یابیارزها  روش

 با دادهایرو شیبو کم که یدرحال ؛شود ینا گرفته نظر در گریدکی بر دادهایرو تأثیرو  شود نای دهید

 یس اختار  لی  تحل ک رد یرو از اس تفاده  یفرض   شیپ   نیچن   با. رندیپذ یهم اثر م ازو  ندامرتبط هم

 پ ژوهش  و 1966 س ال  ب ه  روش نی  ا از استفاده ةسابق(. 1395 انیو طالب یی)موال شود یم شنهادیپ

 یب را  یک اربرد  ص ورت  ب ه  روش نی  ا از گوده ریاخ یاهسال در اما .گردد یبرم هلار و گوردون

 & Godet 2001; Godet) است کرده استفاده ستمیس ةندیآ بر گذارتأثیر عناصر یبندطبقه و ییشناسا
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Durance 2011.) ،ةن د یآ ب ر  اثرگ ذار  یدیکل یرهایمتغ ییشناسا یبرا حاضر پژوهش در از این رو 

 نگ اه  و گی رد  می نظر در را یبازخورد روابط یساختار لیلتح کردیرو نکهیا به توجه با ،زدی استان

 .دشو یم استفاده رهایمتغ یبندطبقه و لیتحل یبرا کردیرو نیا از دارد، لهئمس به یستایس

 پژوهش ةپیشین

 ب ه  رو فق ط  شیدر متن پ اما،. ردیگ یو متنو  را دربرم عیوس یفیط پژوهی آیندهمربوط به  مطالعات

و  ،اس ت استفاده ش ده   یساختار لیها از روش تحل که در آن ،یو کشور یاللالنیمطالعات ب یبرخ

در  یس اختار  لی  تحل .ش ود  یم   اش اره  زدی  پژوهانه در استان ندهیآاز مطالعات  یبخشبه  نیهاچن

هدف  منزلةبه  ستمیس کی ةندیآعوامل اثرگذار بر  یو بررس ییمختلف با هدف شناساهای  پژوهش

 کار رفته است.ه مختلف بهای  در حوزه ویسنار ةیپا برریزی  برنامه یبراای  مقدمه ای ییغا

 یس اختار  لی  تحل روش از ق م  در یمعن و  یگردش گر  ةحوز در( 2019) شهاکاران و یفتح

اس تان   یگردش گر  ةتوس ع  یوهایسنار نی( در تدو1395) انیو عطر یزال نیهاچن .کردند استفاده

 .را به کار بردند یساختار لیهادان روش تحل

 ییدارد شناس ا  یادی  ز تی  در آن محبوب یساختار لیپرکاربرد که روش تحلهای  از حوزه یکی

ثر ؤم  عوام ل   یبررس ی( برا2018) چیتکویو م چیاست. لوبنوای  منطقه ةندیآبر ثر ؤم یدیعوامل کل

ب ر  ثر ؤم  ( ب ا ه دف ش ناخت عوام ل     2019) شو هاکاران یدریح ،ندهیدر آ سیشهر ن ةتوسعبر 

و ها  بیآس ییشناسا جهت (1399) شو هاکاران زحاتکش ،در سقز یشهر ستیز طیمح یداریپا

 شهاک اران  و یایقد ،کشور یشاالهای  استان در موجودای  منطقهریزی  برنامه نظام بر ثرؤم عوامل

 شو هاک اران  یدی  ام ،النیگ   اس تان  ییفض ا  ةتوس ع  ب ر  ثرؤم یدیکل عوامل لیتحل یبرا( 1398)

 و یزال   اس تان لرس تان،   یروس تاها  شیآم ا  یالگ و  ب ر ثر ؤم   یدیکل ملعوا لیتحل یبرا( 1398)

( 1397) شهاک اران  و رهنا ا  ،بان ه  ش هر  ةن د یآ بر ثرؤم عوامل ییشناسا یبرا( 2015) شهاکاران

 ،1410 افق در البرز استان ةتوسع یبرا محتال یوهایسنار ساخت در یدیکل عوامل ییشناسا یبرا

 ،یرض و  خراس ان  استان شیآما یریپذتحقق یوهایسنار نیوتد در( 1397) شهاکاران و یموسو

 .ندا هجست بهره یساختار لیتحل روش از رانیا پژوهی آینده زمینة در( 1395) انیطالب و ییموال

چ ون   یگون اگون ه ای   ب ا تارک ز ب ر ح وزه     یمختلف   ةنگران  ن ده یآهای  پژوهش ریاخ ةده در
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و  دفری  مو ؛1399و هاکاران  یی)رضا یشهر بافت ةتوسع(، 1397و هاکاران  ی)بهزاد یگردشگر

انج ام   زدی  ( در اس تان  1396و هاک اران   یبدیم یی)باباای  منطقه داریپا ةتوسع و ،(1399 یصابر

 در که یدرحال ؛است بوده حاکم یبخش کردیرو یاستان پژوهی آینده مطالعات اغلب درگرفته است. 

 شیپ یاحتاالهای  چالش نگرفتن نظر در ست،ا  یدگیچیپ و تیقطع عدم از مالو که ،راتییتغ عصر

 ض عف نقطه یستایس و نگرکل کردیرو با پژوهی آیندههای  پروژه یاجرا عدم و استان ةتوسع یرو

 حاض ر  پ ژوهش  در از این رو،. (1398 یزال) شودیم محسوبای  منطقههای  یزیربرنامه یفضا در

توجه ب ه   و یساختار لیتحل کردیرو با  به موضو است شده تالش گذشته تجارب از یریگبهره با

 یرو شیپ  ه ای   چ الش  و یدیکل یرهایمتغو  نگاه شود یستایس به صورت رهایروابط متقابل متغ

 .شود ییشناسا ندهیآ ةده کی در زدی استان ةندیآ

 مطالعه مورد قلمرو و محدوده

 )ش کل  دارد قرار انریا فالت یمرکز قسات در مربع لومتریک 74781 یبیتقر مساحت با زدی استان

 ی. متوس ط بارن دگ  است خشک و گرم آن غالب یوهواآب استان، ییایجغراف تیموقع لیدله ب(. 1

. ب ر اس اس   (اس ت  مت ر  یلیم 250کشور  ةانیسال یمتوسط بارندگ) است متر یلیم 100استان  ةانیسال

 ب ر . اس ت  استان نیا مرکز زدی شهرستان دارد و شهرستان ده زدی استان ،یکشور ااتیتقس نیآخر

که  است بوده نفر هزار 138 و ونیلیمکی 1395 سال در زدی استان تیجاع یسرشاار جینتا اساس

 دارد.را  24 ةرتباستان  31 انیداده و م یکشور را در خود جا تیدرصد از جاع 4/1حدود 

 
 مطالعه مورد ةمنطق .1 شکل
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 پژوهش یشناسروش
 ،پژوه ی  آین ده  عل م  یها روش اساس بر ،تیماه نظر از و یکاربرد هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 یزم ان  افق. است شده انجام یفیک و یکاّ یبیترک یها داده از استفاده با که است یاکتشاف و یلیتحل

 ش ناخت  و ه ا  داده لی  تحل یب را  اس تفاده  مورد یاصل روش و است( 1410) یآت سال ده پژوهش

 ب ه  م ک  کیم روش با یساختار لیتحل ،یآت سال ده یط ،استان ةندیآ بر اثرگذار یدیکل یرهایمتغ

 ةندیآ بر اثرگذار مهم یرهایمتغ وها  چالش از یستیل ابتدا روش نیا در(. 2)شکل  است گوده سبک

 ،یاس ناد  ةمطالع  چ ون     مرحل ه از من ابع مختل ف    نیدر ا اطالعات ی. گردآورشود یم هیته استان

ندهیآهای  کارگاه تینهاو در  ،از شهروندان ینظرسنج ،یمجاز یفضا یها، بررس آمار و داده لیتحل

 .رفتیپذ انجامها  چالش و رهایمتغ ستیل لیتکا هدف با   ینگر

 
 زدی استان ةندیآ بر اثرگذار یدیکل یرهایمتغ ییشناسا در پژوهش ندیفرا. 2 شکل

 و ادارات از مختل  ف س  طوح رانیم  د و کارشناس  ان حض  ور ب  ا ینگ  رن  دهیآکارگ  اه  ةجلس  

 ادارات رانیم د  زد،ی   اس تان  یاس الم  ارش اد  و فرهنگ کل ةادار سیئر) استان مختلف یها سازمان

 ،یدانش گاه  جه اد  ،یاس تاندار  یاجتا اع  معاون ت  ،یدادگستر ،یانتظام یروین ها، شهرستان ارشاد

اسناد باالدستی و  ةمطاله

 های موجود پژوهش

 بررسی فضای مجازی

 لیستی از متغیرها ةتهی

سند و  30بیش از 

 پژوهش 80

بررسی توییتر و 

 اینستاگرام

طوفان فکری ب  

 بورنروش آز

بندی و گزینش  اولویت

 متغیرها
بندی با امتیازدهی ب    اولویت

 اهمیت و عدم ططهیت

ها با  شناسایی برترین اولویت

 ای دلفی دومرحل 

 توصیف ارتباط بین متغیرها

دلفی متخصصان با استفاده از 

 ماتریس آثار متقابل

 شناسایی متغیرهای کلیدی

افزار  تحلیل ساختاری با نرم

 مکمیک 

بندی متغیرها با روش  رتب 

 دیمتل

مقایسة دو روش و انتخاب 

 متغیرهای کلیدی

بررسی و تحلیل آمار و 

 اطالعات

نگری )متشکل  کارگاه آینده

 ها( از خبرگان و سمن
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 یس ع  کارگ اه  نی  ا در. شد لیتشک پروژه یقاتیتحق میت و...(  و ،یفناور و علم پارک زد،ی دانشگاه

 یره ا یرو خواهد شد و متغهبا آن روب ندهیآ دراستان  که یمتعدد یها چالش و یفکر طوفان با شد

روش ب ا   نیبا ها   یگریکارگاه د ،یپژوهش میبه ابتکار ت ،نیهاچنشود.  ییشناسا ندهیاثرگذار بر آ

 اقش ار  ةن د یناا عن وان  ب ه  زی  ن گروه نیا دید از رهایمتغ تا شد لیتشک نهاد مردم یها فعاالن سازمان

 .شوند یبررس جامعه مختلف

 لیتکا مرحله دو در خبرگان توسط یدلف روش با متقابل آثار سیماتر ةپرسشنام بعد ةمرحل در

 در اطالع ات  یگ ردآور  یب را  پ ژوهش  یآمار ةناون .شد لیتحل و یبررس مک کیم افزارنرم با و

 س  طح در رانیم  د از نف  ر 8 ،یاس  تان کارشناس  ان و رانیم  د از نف  ر 29 ش  امل مختل  ف مراح  ل

دند. نهاد بود که به صورت هدفان د انتخ اب ش     مردم یها سازمان رانیمد از نفر 14 و ،ها شهرستان

 و ،پ ژوهش  در مش ارکت  ییتوان ا  و لیتاا ،یعال ةتجرب ،ینظر سلطتناونه  یانتخاب اعضا اریمع

 .دهد یم نشان را یآمار ةناون به مربوط یفیتوص اطالعات 1 جدول .بود ها آن به یدسترس

 یآمار ةنمون به مربوط یفیتوص اطالعات .1 جدول

 

 تأثیر سیماتر ،دش ارسال خبرگان رایب لیتکا ا هدفب یینها ةمرحل در که ،متقابل آثار سیماتر

 یم ورد بررس    یره ا یتع داد متغ  n*n (n سیم اتر  نی  از ا mij ةیدرا. هر شود یم دهینام زین 1میمستق

 میمستق ةرابط فقدان ایوجود  بهاست و مقدار آن بسته  j ریمتغ بر i ریمتغ تأثیر زانیم انگریاست( ناا

 از اس تفاده  ب ا م ک   کی  م اف زار  ن رم  بع د  ةمرحل   در. باشد 3، 2، 1، 0 تواند یم رابطه آنو شدت 

و  مش خص  یاض  یر تاس با مح ب ا هر عام ل را   یاثرگذار نزایم 3میمستقریغ ای 2میمستقهای  روش

                                                                                                                                                    
1. matrix of direct influence (mdi) 

2. direct method 

3. indirect method 

 یسن نیانگیم دهندگانپاسخ گروه
 التیصتح یجنس بیترک

 یدکتر ارشد یکارشناس یکارشناس مرد زن

 10 27 - 33 4 سال 48 استان کارشناسان و رانیمد

 - 5 9 6 8 سال 39 هاسان رانیمد
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 انگری  ب یافق محور. کرد میترس یدوبعد یفضا در یریاثرپذ و یاثرگذار زانیم به توجه باعوامل را 

 یس اختار  لی  اس ت. تحل  یاثرگ ذار  زانی  م انگری  ب یو محور عاود یو وابستگ یریپذتأثیر زانیم

 آث ار  مختص ات  نا ودار . اس ت  یبررس قابل تصاتمخ مختلف ینواح در و ناودار قیطر از عوامل

 :شوند یم زیمتاا هم از هیناح هر در رهایمتغ خا  نقش به توجه بادارد که  هیمتقابل چهار ناح

 اریناودار قرار دارن د، بس    یکه در قاب شاال غرب ،رهایمتغ نیا :کننده نییتع ای ثرؤم یرهایمتغ  

 .نداستمیس یها لفهؤم نیتر یضرورثر ؤم یرهایغدارند. مت یکا یند و در مقابل وابستگثرؤم

زم ان   ه م  ،نا ودار ق رار دارن د    یدر قسات شاال شرق که ،رهایمتغ نیا :یدووجه یرهایمتغ  

( قط ر  ری  )ز ه دف  و( یاص ل  قطر کی)نزد سکیر یرهایمتغ ةدست دو به و ثرندؤوابسته و م اریبس

 .شوند یم میتقس

 ت أثیر ناودار قرار دارن د،   یکه در قاب جنوب شرق ،رهایمتغ نیا :جهینت ای یخروج یرهایمتغ  

 دارند. ادیز یکم و وابستگ

 یکا   ،نا ودار ق رار دارن د    یدر قاب جنوب غرب   که، این متغیرها :اثر یب ای مستقل یرهایمتغ  

 میتقس   هی  ثانو س طوح  ومج زا   یرهایبه دو گروه متغ هیناح نیدر ا رهایند. متغثرؤم یمستقل و کا

 .شوند یم

 نی  ا. پرداختن د  زی  ن ات ل یمک ب ا روش د  کیروش م جینتابه مقایسة پژوهش محققان  نیا در

تی  و اولو ره ا یمتغ یدو روابط دوبه یبررس یکه از آن برا کردند یگابوس و فونتال معرف راروش 

 هر خالص یاثرگذار از یبندرتبه یبرا اتلی. در روش دشود یاستفاده م ستمیس کیها در  آن یبند

 Gabus) شود یم استفاده است، ریمتغ آن یبرا کل یریپذاثر و کل یاثرگذار نیب اختالف که ،ریمتغ

& Fontela 1972). 

 هاافتهی

 نیا در. است ندهیآ بر اثرگذار یرهایمتغ از لیستی ةیته یدیکل یرهایمتغ شناخت یبرا مرحله نیاول

 از یک  ی. ش وند  ییشناس ا  کامالً ها چالش شود یم تالش متنو  یاطالعات منابع از یریگ بهره با زمینه

 . ب دین منظ ور،  مورد مطالعه است ةحوزشده در  ارائه یها گزارش و پیشینه یبررس و نقد منابع نیا

 یم رتبط بررس    ییدانش جو  ةنامانیمقاله و پا 80از  شیب و یو استان یمل یسند باالدست 30از  شیب
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 یره ا یمتغ ییشناس ا  ب ه  کا ک  یب را  وژهپ ر  نی  ا در که یاکتشاف یها یبررس از گرید یکی. ندشد

در  .ب ود  نس تاگرام یا و ترییت و  طیمح در یمجاز یفضا یبررس گرفت انجام استان ةندیآ بر اثرگذار

 ب ه  یمنته سال کی در ،زدی بارةدر ترییتو زبان یفارس کاربران توسط افتهیانتشار یها تییتوگام  نیا

 و عض و  نیش تر یب ک ه  ،زدی   اس تان  تحوالت و اخبار رامونیپ صفحه چند نیهاچن ،1398 تابستان

. دش   لتریف زدیمربوط به های  رصد و پست تاکیشرکت د توسط داشتند، نستاگرامیا در را مشارکت

 یاز فراوان   یآم ار  و ندش د  یموضوع یبند دستهها  پست کاررفته،هب گانواژدیبا توجه به کل ،سپس

محقق ان   اریاشاره شده بود در اخت ها به آن منستاگرایو ا ترییتو یها که در پست یموضوعات مختلف

 گرفت.قرار 

 برگ زار  اول ةمرحل درها  چالش و رهایمتغ ستیل لیتکا هدف با ینگر ندهیآهای  کارگاه انتها در

در درک مش ترک و اجا ا     جادیا افتین دست داب توان یم لهیوس نیبد که یترمهم هدف اما .شد

 نی  ا دراس ت.   پژوهش جینتا در ارتباط باتعهد  جادیا تیدر نها و ندهیاثرگذار بر آ یرهایمتغ زمینة

دو  از دهی  ش امل اف راد برگز   ،یکارگروه لیتشک با که شد ییشناسا مهم ریمتغ 150 از شیب مرحله

 اص الح  و یبن د دسته شدهاستخراج یرهایمتغ و عیتجا ها افتهی ،ها سان یو اعضا نمسئوالنشست 

 ییشناسا به نوبت استان ةندیآ بر اثرگذار عوامل ییشناسا از بعد. دش انتخاب ریمتغ 92 تینها در و

ب ه   ن ده یآ ب ارة مطالعات درمهم  یها گام از یکی که ،هدف نیا به لین یبرا. رسد یم یدیکل عوامل

. با توجه به گرفته شدبهره  یساختار لیاز روش تحل ،دش انیتر بشیطور که پ هاان د،یآ می حساب

 نی  مخاطب ان ا  یبرا گام نیدر ا یساختارهای  لیتحل یبرا 92*92 سیماتر لیموضو  که تکا نیا

شد  یسع ،کردیم کماز دقت کار  و بود بر زمان یامر ،بودند یاستان نمسئوالو  رانیکه مد ،سیماتر

 ره ا یمتغ یبند تیاولو از الهام با ،هدف نیا به لین یبراکاسته شود.  مرحله نیدر ا رهایاز تعداد متغ

 خبرگ ان، اس تان،   نمس ئوال  اری  در اخت ره ا یو متغه ا   چ الش  لیس تی از  ،(1996) شوارتز روش به

 تی  قطع ع دم  و تیاها ةدربار شد خواسته ها آن از و گرفت قرار ها سان ندگانیناا و ،کارشناسان

 .کنند انتخاب را 10 تا 1 ةنار ندهیآ سال ده یط ریمتغ هر
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 ةدامن ییدو دهک باال در ها آن تیو عدم قطع تیهاا زانیمکه  یو عوامل رهایمتغ مرحله نیا در

را  طیش را  نی  ا ری  عام ل و متغ  12که  شدند دهیبرگز متقابل آثار لیتحل یراب گرفت یم قرار ارزش

 یاس تان  نمسئوال از یگروه بهعوامل  نیا لیتحل یمتقابل برا آثار سیماتر ةپرسشنام سپس. داشتند

 میمس تق  آثار سیماترو  خبرگان گرفته شد اجاا  نظر ،هپرسشنام گردش دور دو از بعد. شد ارسال

 شد. یابیارزو  لیتحلمک  کیافزار منرمدر  که آمددست ه ب ،4 شکل ااننده ،یینها

 در و نا ودار  قیطر از رهایمتغ یساختار لیتحل شد، انیب یشناس روش قسات در که طورهاان

 .است یمختلف مختصات قابل بررس ینواح

 میرمستقیغ و میمستق یها روش با که ییها لیتحل اساس بر ،افزارنرمهای  یخروج از رگید یکی

 روش در را ری  متغ ه ر  یاثرگذار و یریاثرپذ نارات که است یجدول دهد، یم انجام سیماتر یرو

 سیم اتر  زی  ن اتلید روش با حاضر پژوهش در ،گرید یسو از. دهد یم نشان میرمستقیغ و میمستق

 نی  ا یخروج   5شکل  در و آمده 2حاصل از سه روش در جدول  جیکه نتا شد لیتحل متقابل آثار

 .شده است سهیمقا گریدکیسه روش با 

 شیآم ا  ،ی ی اجراهای  عالکرد دستگاه یدر هر سه روش کارآمد رهایعوامل و متغ نیاثرگذارتر

د و ندار یجا 3کل ناودار ش یدر ربع شاال غرب شیو آما یکارآمد .متوازن هستند ةتوسعو  ،منابع

 تاثیرپذیری

أت
ی
ثیرگذار

 

(مک کیم لیتحل ی)خروج یریاثرپذ و یاثرگذار نمودار در رهایمتغ گاهیجا. 3 شکل  
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 از آن ةفاص ل  چ ون  ام ا  ؛دارد یج ا  یشرق شاال هیناح در متوازن ةتوسع .شوند یم شناخته شرانیپ

 یدی  عام ل کل  کی   منزلةبه  ستباال اتلید روش اساس بر آن خالص یاثرگذار و ادیز یاصل قطر

 شده است.انتخاب 

 
 یه ا رتب ه  در میرمس تق یغ و میستقم روش دو در یاجتااع ةیسرما و ندهیآ از نانیاطا و اشتغال

 یج ا باالس ت و در رب ع دوم    زی  ه ا ن  آن یریاما اثرپذ ست.باال ها آن یاثرگذار و رنددا قرار یبعد

 شتریب یری)اثرپذ هدف( و هم کینزد یریاثرپذ و یاثرگذار) سکیر یرهایمتغ منزلةبه  و گیرند می

 ةیکه بر اس اس آن س رما   کند یم دییأت زین اتلید روش را جینتا نیا. شوند می( انتخاب یاز اثرگذار

ه ای   روش اس اس  بر سمیتور یاثرگذارند. دار یخالص منف یاثرگذار ندهیاز آ نانیو اطا یاجتااع

از  ش تر یآن ب یاثرگ ذار  نک ه یام ا ب ا توج ه ب ه ا     .ردی  گ یم یجا 7 فیرد در میرمستقیغ و میمستق

 شرانیپ و یدیکل عوامل از یکیار دارد مختصات قر ةصفح یشاال غرب ةیو در ناح است یریاثرپذ

 .شود یم گرفته نظر در

اشتغال : 1

سرمایه اجتااعی : 2

کارآمدی عالکرد نهادها : 3

ت روان : 4
سالم

حقوق شهروندی : 5

ش : 6
برنامه آمای

توزان توسعه : 7

ت : 8
ب و محیط زیس

آ

اطاینان از آینده : 9

انوا  توریسم : 10

ک زندگی : 11
سب

ب های اجتااعی : 12
الگوی آسی

اشتغال : 1

سرمایه اجتااعی : 2

کارآمدی عالکرد نهادها : 3

سالمت روان : 4

حقوق شهروندی : 5

برنامه آمایش : 6

توزان توسعه : 7

آب و محیط زیست : 8

اطاینان از آینده : 9

انوا  توریسم : 10

سبک زندگی : 11

الگوی آسیب های اجتااعی : 12

0 3 2 3 2 2 3 2 3 0 3 3

2 0 2 3 3 1 2 1 3 1 3 3

3 3 0 1 3 3 3 2 3 3 2 3

2 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 3

1 3 2 3 0 1 2 0 1 2 2 2

3 2 2 0 2 0 3 3 3 3 2 2

3 2 2 2 2 3 0 3 3 2 2 3

2 1 0 1 1 3 3 0 3 3 2 1

2 3 2 3 2 2 2 2 0 2 2 3

3 2 1 1 1 2 3 2 3 0 3 1

2 2 0 3 2 1 2 2 2 2 0 3

2 3 2 3 2 1 0 0 3 2 3 0

©
L
IP

S
O

R
-E

P
IT

A
-M

IC
M

A
C

 مک کیم افزار نرم یورود میمستق آثار یابیارز سیماتر. 4شکل 
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 متلید روش و میرمستقیغ و میمستق آثار لیتحل یها روش با مک کیم در رهایمتغ یبند رتبه ةسیمقا. 2 جدول

یرد
ف

 

ریمتغ عنوان  

میمستق آثار میرمستقیغ آثار  متلید   

یاثرگذار  

یریاثرپذ رتبه  

یاثرگذار رتبه  

یریاثرپذ رتبه  

 رتبه

 اثر

 خالص

 رتبه

ییاجرا یها دستگاه یکارآمد 1  29 1 14 9 15158 1 7672 12 7501 1 

توسعه جهت منابع شیآما 2  27 2 19 7 14009 2 9370 10 4647 2 

ها شهرستان در توسعه توزان 3  27 2 23 4 13962 3 11182 8 2784 3 

 6 637 6 12582 4 13218 3 25 3 26 اشتغال 4

ندهیآ از نانیاطا 5  25 4 29 1 12686 5 14606 2 -1924 8 

یاجتااع ةیسرما 6  24 5 25 3 12031 6 13576 3 -1546 7 

جینتا و سمیتور انوا  7  22 6 21 6 11776 7 10488 9 1289 5 

یزندگ سبک 8  21 7 25 3 10358 10 12954 5 -2600 10 

9 
 یها بیآس یالگو رییتغ

یجتااع  
21 7 28 2 10673 9 14646 1 -3980 11 

ستیز طیمح و آب تیفیک 10  20 8 18 8 10764 8 9053 11 1713 4 

یشهروند حقوق 11  19 9 22 5 9576 11 11545 7 -1972 9 

روان سالمت 12  14 10 25 3 7054 12 13591 4 -6548 12 

 

 س بک  یره ا یمتغ. دارد ق رار  خ الص  یاثرگ ذار  5 ةرتب در سمیتور زین اتلید روش اساس بر

 ینییپ ا  یاثرگذارها  روش هاةو سالمت روان در  ،یحقوق شهروند ،یاجتااعهای  بیآس ،یزندگ

و  ج ه یعن وان نت نا ودار ق رار دارن د و ب ه      یجنوب شرق ةیناحدر  زیو در محور مختصات ن دارند

 در ،س ت یز طیمح   و آبدر مورد  اما ند.ا یو عوامل دووجهها  شرانیپ تأثیرتحت  ستمیس یخروج

 یاثرگذار ةرتبدارد.  وجود گاهیجا اختالف ،اتلید روش با میرمستقیغ و میمستق لیتحل یها روش

 ه ا  دس تگاه  یکارآمد از بعد ،اتلید روش در اما ؛است شده 8مک  کیدو روش م هرعامل در  نیا

موض و  و   نی  ا توجه ب ه ا بعامل شناخته شده است.  نیاثرگذارتر ،منابع شیتوازن توسعه و آما و

ب االتر   ی)اثرگذار است هگرفت یجا هیسطح ثانو ریبه عنوان متغ در محور مختصاتاین عامل  نکهیا

 در اس تان  ةتوس ع  در ری  متغ نی  ا تی  اها بر یمبن یپژوهش میت نظر طبق تینها در و( یوابستگاز 

 ،مت وازن  ةتوس ع منابع،  شیآما ها، دستگاه عالکرد یکارآمد عامل چهار کنار در زین ریمتغ نیا ،ندهیآ

 .شد انتخاب استان ةندیآ یده شکل در یدیکل یرهایمتغ از یکی عنوان به سمیو تور
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 متلید روش  میرمستقیغ روش  میمستق روش

 هادستگاه یمدکارآ  هادستگاه یکارآمد  هادستگاه یکارآمد

 منابع شیآما  منابع شیآما  منابع شیآما

 توسعه توازن  توسعه توازن  توسعه توازن

 ستیز طیمح و آب  اشتغال  اشتغال

 سمیتور انوا   ندهیآ از نانیاطا  ندهیآ از نانیاطا

 اشتغال  یاجتااع ةیسرما  یاجتااع ةیسرما

 یعاجتاا ةیسرما  سمیتور انوا   سمیتور انوا 

 ندهیآ از نانیاطا  ستیز طیمح و آب  یزندگ سبک

 یشهروند حقوق  ها بیآس یالگو رییتغ  هابیآس یالگو رییتغ

 یزندگ سبک  یزندگ سبک  ستیز طیمح و آب

 هابیآس یالگو رییتغ  یشهروند حقوق  یشهروند حقوق

 روان سالمت  روان سالمت  روان سالمت

 های تحلیل مستقیم و غیرمستقیم میک مک با روش دیمتل نتایج روشة سیمقا. 5 شکل

 جهینت

ة توسع توسعه، جهت منابع شیآما ،ییاجرا یها دستگاه عالکرد ییکارا هشپژو نیا جینتا اساس بر

 ج دول  و 3استان شناخته ش دند )ش کل    ةندیآبر  رهایمتغ نیگذارترتأثیر سمیتور و یاستان متوازن

 حال نیع در که هستند یمها یرهایمتغ ندهیآ به نانیاطا و ،یاجتااع ةیسرما اشتغال، یرهایمتغ(. 2

. ش وند  یم   ش ناخته  ستمیاهداف س . بنابراین،دارند زین ییباال یریپذتأثیر دارند ییباال یاثرگذار که

 یاجتا  اع یه  ا بیآس   یالگ  و و ،یش  هروند حق  وق روان، س  المت ،یزن  دگ س  بک یره  ایمتغ

 طیب ه آب و مح    توجه. شوند یم گرفته نظر در ستمیس ةجینت که شدند شناخته رهایمتغ نیتر وابسته

 و رانیمد عالکرد میپارادا زین ،شد شناخته اثرگذار و مهم عواملاز  یکی اتلیکه با روش د ،ستیز
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 رانیم د ای  توس عه  یه ا  برنامه و استان ةندیآ یریگ شکل در و کند یم شخصم را استان شهروندان

 زدی   استان دراست که هایی  پژوهش ریبا سا سو همپژوهش حاضر  جینتااست.  تیاها زیحا اریبس

 و عالک رد  ب ه  مرب وط  موض وعات  و آب ةلئمس  ( 1397) شهاکاران و یزادبه .است گرفته انجام

 چ ون  یع وامل ( 1399) یناصر و فرددیؤم .شناختند باال یاثرگذار با عوامل از را یاجتااع ةیسرما

ثر ؤم   یخیباف ت ت ار   ةتوس ع را بر  راثیمهای  استیو س نمسئوال یتوجه یب و یشهردار عالکرد

 عالک رد  ب ه  مرب وط  عوام ل  و یم دن  ینهاده ا  و یگردش گر ( 1399) ییرض ا  و زدفریا .دانستند

 ،مت وازن  ةتوس ع م رتبط ب ا    موض وعات و  ،یادار نظ ام  بح ران  و یکار یمواز هاچون ،ها دستگاه

 معرفی کردند. یبافت شهر ةتوسعبر ثر ؤم یدیکلعوامل  را ،در مرکز یادارات دولت هاچون تارکز

. ده د  یم   نش ان  را ستمیس یداریناپا و یداریپا زانیم یپراکندگ ناودار در رهایمتغ عیتوز ةویش

ب ه   رهایپراکنش متغ داریپاهای  ستمیاست. در س ستمیبودن س ریپذ ینیب شیپ زانیم یداریمنظور از پا

ب اال. ام ا در    یریپ ذ تأثیر گ ر ید بعض ی ب اال دارن د و    یتأثیرگ ذار  یبعض   یعن  ی ؛است Lصورت 

و  یریپ ذ تأثیر نیب   یپراکن ده ش دند و ح الت    یور قطرحول مح رهایاغلب متغ داریناپاهای  ستمیس

و  رود یتعداد بازخورده ا ب اال م     رایز .تر است دهیچیپها  ستمیس نیدر ا تیدارند. وضع یگذارتأثیر

 ءج ز  یفعل   س تم یس. (Godet et al. 2006) اب د ی یک اهش م    س تم یس یریپ ذ  ین  یب شیپ   جهینت در

. (3)ش کل   اس ت  یقط ر  مح ور  حول رهایمتغ راکنشپ رایز .دیآ یم حساب به داریناپاهای  ستمیس

 کم است. ستمیس یریپذ ینیب شیپ زانیو م شتریب رهایمتغ نیمتقابل ب یوابستگ بنابراین،

 عالک رد نهاده ا   زد،ی  و کارشناس ان اس تان    رانیطب ق نظ ر م د    ،گ زارش  نی  ا جیدر نتا نکهیا

 آث ار  از رانیم د  یت، آگ اه ش ناخته ش ده اس     زدی  اس تان   ن ده یآ یده عامل در شکل نیاثرگذارتر

شفاف و پاسخگو  تیریمد و خوب ی. حکاراندهد را نشان می داریپا ةتوسعدر  «خوب یحکاران»

 را خ وب  یحکاران یاصل ابعاداست.  داریعادالنه و پا یاجتااع   یاقتصاد ةتوسع نیبا هدف تضا

 ت،ی  حاکا ییگوپاس خ  و تیش فاف  ،یم دن ه ای   یآزاد و انی  ب یآزاد: ک رد  یمعرف   چنین توان یم

 قانون، تیحاکا و یبرابر خدمات، ةارائ تیفیک و یگذار استیس تیفیک شامل ،حکومت یاثربخش

 .(Kaufmann & Kraay 2008; Graham et al. 2004) توافق به لیتاا و مشارکت فساد، کنترل
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 طحس   در شیآما ةبرنام یاجرا و متوازن ةتوسع استان ةندیآ یریگ شکل در گرید مهم یرهایمتغ

 و یبهداش ت  و یآموزش   امکان ات  از اس تان  گرید شهر چند و زدی شهر حاضر حال در. است استان

. از ای ن  ش ود  یم   انجام ها آن در متارکز صورت بهها  یگذار هیسرما و برخوردارند یخوب یفرهنگ

 قمن اط  ریس ا  از نیهاچن   اند. شده ساکنها  شهرستان نیا در استان به واردشده مهاجران ةعاد رو،

های  رساختیز جادیا و متوازن ةتوسع یریگ شکلبا  ،. اماکنند یم مهاجرتها  شهرستان نیا به استان

مناطق به مرکز استان  نیاز مهاجرت ا ،برخوردار کاتر مناطقِ در ییزا اشتغال و یبهداشت و یآموزش

 یو حت   ودش   م ی مناطق حف     نیا یانسان ةیسرما و دیآ می به عال یریجلوگها  شهرستان ریو سا

اس تان ب ه س ات    و  اب د ی م ی  شیاف زا  کشور مناطق ریاز سا یانسان ةیسرماجلب  یها برا آن ةجاذب

 .کند میحرکت  داریپا ةتوسع

 نی  متقابل قاب ل توج ه اس ت ا    آثار سیماتر لیتحل جینتا زمینةکه در  یاز موضوعات گرید یکی

ه ای   فع االن س ازمان   یان و حت  و کارشناسان است رانیمد یبرا ستیز طیآب و مح ریمتغاست که 

 میت   میب ا تص ا   تی  و در نها ه اس ت نش د  ش ناخته  یدیکل عامل ستیز طیمح ةحوزنهاد در  مردم

 ج ه ینت نی  ااستان و رفتار شهروندان انتخ اب ش د.    ااتیحاکم بر تصا میبه عنوان پارادا یپژوهش

ه ای   یزی  ر برنام ه  وی ا ح وزه  درون من ابع  تیریمد یجا به آب انتقالهای  طرح به اصرار و تالش

 گ رفتن  نظ ر  در و شیآم ا  ةبرنام   ب ه  عا ل  یج ا  ب ه  منابع بودن نامحدود فرض با ،استان ةتوسع

 .کند یم هیتوج یخوب به را ،ها تیمحدود

ش ناخته ش ده اس ت ک ه اجا ا        سمیاستان صنعت تور ةندیآبه  یده شکلدر  گریمهم د عامل

باف ت   انتخ اب دارد.  یص نعت نق ش مها     نیا یتقادر بهبود و ار زمینه نیو خبرگان در ا رانیمد

صنعت فراهم  نیا یرشد و ارتقا یمهم برا یفرصت زین ونسکوی یجهان راثیمبه عنوان  زدی یخیتار

 ،یع  یطب راثی  م ،یفرهنگ   ،یخیت ار ه ای   جاذب ه  وج ود . (1399و هاک اران   یی)رضا کرده است

. اس ت  ن ه یزم نی  نق اط ق وت اس تان در ا   باال از  یانسان ةیسرماو  ،تیفیباک یدرمان یها رساختیز

 یبرا اما .استان رانیمد کنترل ازخارج  و است یجهان و یملحوزه  نیاثرگذار بر ا عواملاز  یبخش

 س طح  در یگ ذار  اس ت یو سریزی  برنامه بر تارکز با رانیمد است الزم بخش نیا در ارتقا و رشد
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 یص نعت  عن وان  ب ه  را صنعت نیا یالالل نیب و یمل یباالدست ینهادها با یزن چانه و مذاکره و استان

 .دهند رونق زا اشتغال و پاک

 شنهادیپ

 هیتوص   زدی   اس تان  ةن د یآ یری  گ شکل در خوب یحکاران و یکارآمد موضو  تیاها به توجه با

 آن یارتق ا  یب را  ش وند،  دهیس نج  و یمعرف استان در آنهای  شاخص یآتهای  پژوهش در شود یم

 ةن  یزمت ا   ش ود آن نظ ارت   یب ر رون د اص الح    تی  و در نها ش ود، ریزی  برنامه و یگذار استیس

 تی. با توجه به اهاشود جادیا داریپا ةتوسع یبرا نینو یروش منزلةخوب به  یحکاران یریگ شکل

و  ،یل  یر ،یا جاده ،یعاوم نقلو حالنظام  کی جادیا یجامع برا مطالعات شود یم شنهادیپ سمیتور

 ب ا  هااهن گ  یگردش گر  ب ا  م رتبط  یها بخش. الزم است ردیپذ رتصواستان  در شرفتهیپ ییهوا

 مختل ف  ان وا   تیاها و رندبردا گام یگردشگر خدمات تیفیک و تیکا یارتقا با هدف گرید کی

 ه  ا بخ  ش نی  ا رش  د و تی  حاا یب  را و ش  ود درک یخ  وب ب  ه ع  تیطب و س  المت یگردش  گر

 فرص ت  کی   مثاب ة  ب ه  س المت  س م یتور ب ه  نمسئوال و مردم .شود ریزی  برنامه و یگذار استیس

 ک ه  یطور ؛شود  جادیدر سطح استان ا ها اارستانیب هتل و مدرن یها اارستانیب .کنند توجه یمحور

 .باشد یرقابت منطقه یکشورها یحت و ها استان ریسا به نسبت درمان تیفیک و نهیهز

 یمبن ا  مثاب ة  ب ه  پژوه ی  آین ده ه ای   پ روژه  دی  با ک ه  است یضرور نکته نیاانتها توجه به  در

 و وس ته یپ یاق دام  بلک ه  ،س ازمان  کی   یس و  از و یمقطع اقدام کی نه کنشگرانه، یگذار استیس

ک ه   یمها   یرهایمتغ شود یم هیتوص. شوند اجرا ،مختلف یها نهاد و ها سازمان مشارکت با رانهیگیپ

 و یپژوهش   ینگفتا ا ه ای   انی  جر در دقت با شدند لیتحل و یبررس نوشتار نیا در ها آن از یبرخ

 از ت ا  رن د یگ قرار توجه مورد یمردم ینهادها زین و یخصوص و یدولتهای  دستگاه یگذار استیس

اق دام ب ه    ره ا یمتغو  عوام ل  نی  اثرگ ذار ب ر ا   یه ا  ن ه یزم و طیمح   ب ا  تعام ل  یب را  رهگذر نیا

 دهن دة  نش ان  یه ا  ش اخص  م نظم  شیپ ا  زمینه نیا در. دشومنسجم ریزی  برنامه و یگذار استیس

ه ای   برنامه و ها استیس در الزم اصالحات ساز نهیزم ها آن از شفاف یگزارشگر و رهایمتغ تیوضع

 .بود خواهندای  منطقه و یمحل
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