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چکیده
استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل برخورداری از منابع با ارزش و حیاتی و همچنین موقعیت خاص جغرافیایی میتواند به عنوان یکیی از قطی هیای
مهم صنعتی کشور تبدیل گردد ولی نتوانسته به درستی مسیر توسعه را طی کند و به عنوان یک استان محروم شناخته میشود .هدف اصلی در پژوهش حاضر
شناسایی نقاط قوت و ضعف و بیان پتانسیلها و تهدیات استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائه برنامه استراتژیک جهت توسعه آن میباشد .این پژوهش از نظیر
هدف جزء پژوهشهای کاربردی و به لحاظ روش از نوع تبینی میباشد و بر اساس ماهیت دادهها از نوع پژوهشهای کیفی است .جامعیه آمیاری آن شیامل
مدیران ارشد استان میباشد که از این میان  23نفر به صورت نمونه انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات ،از دو روش اسنادی و مییدانی و بیرای تحلییل
دادهها از مدل  SWOTو تلفیق آن با  AHPاستفاده شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،برخورداری از منابع نفت و گاز و منابع معیدنی فیراوان ،موقعییت
جغرافیایی و ارتباطی مناس بین منطقهای به عنوان مهمترین نقاط قوت و نبود کارخانجات صنعتی و معدنی ،ضیعف شیدید زیرسیاختهیای الزم در مراکیز
شهری ،عدم توجه به سکونتگاههای روستایی به عنوان مهمترین نقاط ضعف استان شناخته شده است .امکان توسعه فعالیتهای باغداری ،زنبورداری ،قابلیت
باالی پرورش دام و پروش آبزیان به عنوان مهمترین فرصتهای و بیرون ماندن استان از فضای شبکه اقتصادی کشور ،عدم شکلگیری ارتبیاط قیوی بیین
سکونتگاهها ،نبود بستر امنیتی مناس برای سرمایهگذاران به عنوان مهمترین تهدیدات استان شناخته شده است .که بر اسیاس ایین نقیاط قیوت و ضیعف و
فرصتها و تهدیدات ،جهت توسعه استان راهبردهای پیشنهاد گردید.
واژههای کلیدی :برنامهریزی استراتژیک ،مدلهای تحلیلی ،راهبردهای توسعه منطقهای ،استان کهگیلویه و بویراحمد ،تحلیل .AHP-SWOT
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مقدمه:
دسترسی به توسعه ملی و منطقهای آرمان بزرگ هر ملتی است و تحقق این مهم مستلزم آن است که برنامیهرییزان و سیاسیتگیذاران بیا
شناخت دقیق از وضعیت کشور و منطقه ،بهترین الگوها را برای تعیین مسیر توسعه انتخاب کنند ). (pormahammadi & zali,2009:33یکی از
وظایف مهم برنامهریزان توسعه ،ارزیابی و شناخت توان و ظرفیتهای توسعه مناطق جغرافیایی است ،بطوری که با استفاده از این شناخت میی-
توان زمینههای پیشرفت و توسعه مناطق را فراهم آورد ) .(parizadi et al,2012:27بدین منظور برای شناخت ،تفاوت سطح توسعهی منیاطق
الزم است ابتدا وضعیت موجود هر منطقه بررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس ،برای کاهش یا از میان بردن تفاوتها برنامهریزی منطقیهای
را انجام داد در واقع برنامهریزی منطقهای به عنوان ییک ابیزار حمیایتی بیرای سیاسیتهیای توسیعه منطقیهای دییده مییشیود & (Gursoy
) .Edelman,2017:150بنابراین بررسی و شناخت نواحی منطقهای و تحلیل قابلیتها و تنگناهای آنها در فرایند برنامهریزی توسعهی منطقه-
ای اهمیت بسزایی دارد و امروزه آگاهی از این امکانات و تنگناها ،نوعی ضرورت جهت ارائهی طرحها و برنامههای توسعه محسیوب مییشیود
) .(ainali et al,2016:60از آنجا که طی دهههای اخیر دستیابی به توسعه برابر میان مناطق یک رویکیرد مهیم اقتصیادی جهیت توسیعه و
کاهش فقر بوده است ) .(chowdhury,2011:76به همین خاطر ،توسعه متعادل و هماهنگ مناطق ،یک پیشنیاز بسیار مهم برای حصیول بیه
پایداری و پیشرفت یکپارچه کشور به حساب می آید ) . (shikhbiglo et al,2012:190در کشور ما نیز توجه به نظامهای منطقهای ،نیوآوری
به دالیل متعدد ضرورت دارد .بویژه آنکه شرایط و ویژگیها و در نتیجه الزامات توسعه مناطق مختلف کشور ،بسیار متفاوت است به گونهای که
گاه میتوان حتی در یک استان ،مناطق متعددی از حیث توسعهیافتگی شناسایی نمود ،شکافها و سطوح متفاوت استانها و منیاطق مختلیف
کشور در شاخصهای مرتبط با نوآوری ،بیانگر ضرورت طراحی چارچوبهایی برای تدوین الگوهای توسعه متناس با اقتضائات هریک از ایین
مناطق است .استان کهگیلویه و بویراحمد که نمونه مورد مطالعه در این پژوهش میباشد میتواند به عنوان یک منطقه جغرافیایی با ویژگیهیای
منحصر به خود به عنوان یک منطقه خاص مورد برنامهریزی قرار بگیرد .این استان به دلیل برخورداری از منابع بیا ارزش و حییاتی و همچنیین
موقعیت خاص جغرافیایی میتواند به عنوان یکی از قط های مهم صنعتی کشورتبدیل گردد ،وجود جمعییت کیم و مسیاحت انید آن ،فاصیله
مناس با قط های اقتصادی کشور ،بهرهمندی از تنوع آب و هوایی و دیگر ویژگیهای منحصر به فردش ،با فاصله بسیار زییاد از مرکیز کشیور
قرار دارد که نتوانسته به درستی مسیر توسعه را طی کند و به عنوان یک استان محروم شناخته میشود ،لذا ضرورت ریشهییابی عوامیل توسیعه-
نیافتگی و ارائه برنامه و الگوی مناس جهت رسیدن به توسعه متعادل منطقهای و همچنین رفع محرومیت و فقر را آشیکار مییسیازد .بنیابراین
هدف اولیه این تحقیق شناسایی نقاط قوت و ضعف توسعه این استان و ارائه راهکار و پیشنهاد بیا اسیتفاده از برنامیهرییزی اسیتراتژیک توسیعه
منطقهای میباشد .سؤاالت پژوهش شامل زیر است -1 :مهمترین قابلیتهای و فرصتهای توسعه استان کدامند؟  -2راهکارهای کالن جهیت
رفع موانع توسعه استان کدامند؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
توسعه منطقهای به عنوان یکی از ابعاد کلی توسعه ،مفهوم جدیدی است که هدف آن ایجاد چارچوبی مناس برای دستیابی به بهبود قابل
توجه و پایدار استانداردهای زندگی میباشد ( .)Mihaela Adina, 2014: 36سیاست توسیعه منطقیهای عمیدتا قصید دخالیت در فعالییتهیای
اقتصادی ،در نواحیای که در بحران هستند را به منظور اجتناب از کاهش وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کل منطقه دارد ،تا از مناطقی حمایت
کند که به طور سنتی سطح پایینی از توسعه دارند ( .)Bogoi, 2006: 226که در واقع محر اصلی برنامهریزی منطقیهای ،پدییده تفیاوتهیای
منطقهای میباشد آید) .(jamshidi et al,2018:12با این حال ،برنامه ریزی منطقهای به حل این مشکالت کمک میکند و برای متعادلسازی
توسعه در میان مناطق مختلف مفید است ( )Glasson & Marshall, 2007برای در و شناخت چنین تغییر و تحوالتی که در عرصه نگیرش
به برنامهریزی منطقهای ،توسعه منطقهای و سیاستگذاری منطقهای صورت گرفته است نگاهی گذرا به روندهای گذشته که در این زمینه وجود
داشته است میتواند مفید باشد ( .)wheeler, 2002: 269پس از جنگ جهانی دوم و از دهه ،1960نظریه قطی رشید محیور اصیلی سیاسیت-
گذاریهای منطقهای شد .در این نظریه تأکید بر تعدادی قط های رشد به عنوان صنایع پیشاهنگی بود ،کیه صینایع دیگیر در ارتبیاط بیا آن
توسعه مییافتند .اما از دهه  ،1970پس از آشکار شدن ناکارایی و شکست قط رشد ،رفته رفته این نظریه و برداشتهای فنی از آن به حاشیه
رانده شد) . (dadashpor,2011:273از دهه ،1980سیستم های تولیدی محلی به صورت پراکنیده ،بیرای افیزایش اثیر و اهمییت جغرافییای
اقتصادی و منطقهای ظاهر شد و اصطالحاتی چون مناطق فناوری ،محیطهای خالق ،مناطق یادگیری ،سیستمهای نوآوری منطقیهای بوجیود
آمده است) .(Doloreux, 2002: 243اهمیت توسعه منطقهای و جایگاه مهم آن در ارتقاء توانمندی نوآوری و رقابتپذیری ملی ،موج توجه
ویژه به توسعه نوآوری در سطح منطقه و شکلگیری در سالهای اخیر شده و در این زمینه مطالعات "نظام منطقیهای نیوآوری" مفهیوم قابیل
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توجهی توسط محققین و مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری در سطح جهان صورت پذیرفته است ) . (aliahammadi et al,2012:5در اواییل
دههی ،1990مفهوم نظامهای نوآوری منطقهای ،از طرف سیاستگذاران و محققان به عنوان یک چیارچوب تحلیلیی قابیل قبیول بیه منظیور
توسعهی در فرایندهای نوآوری در اقتصادهای منطقهای پذیرفته شد .عمومیت این مفهوم ،منعکسکنندهی اهمیت ارتباط نقیش ییادگیری و
قلمروی اجتماعی در توسعهی اجتماعی و رشد اقتصادی است ) .(Doloreux and Parto, 2005:140در حال حاضر نوآوری مهمترین ریسک
رقابت سرزمین در اقتصاد جهانی میباشد ( ،)Asheim et al, 2011: 895به همین دلیل ،در برخی کشورها و مناطق سیستم های نوآوری کامل
را به عنوان وسیلهای برای حمایت از سیستم کس و کار و تجارت خود توسعه دادند ( .)Braczyck et al, 1998:12میتوان از مباحث و نکات
مهم پیرامون مدلهای نوآوری منطقهای در راستای توسعه فناوریهای برتر به این نکته اشاره کرد که عمده پژوهشهای انجام شیده در ایین
حوزه ،میان مناطق مختلف کشورهای مختلف بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .در این شرایط ،مناطق مختلف در سطح استانها و ایالیتهیا
کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حالی که ارزیابیهای مربوط به مناطق درون یک کشور برای کشورهای با وسعت زیاد و شرایط اقلیمی و
فرهنگی متفاوت از اهمیتی ویژه برخوردار است ).(Fritsch,2002: 86
در ایران نیز به علت وسعت و شرایط اقلیمی ،بومی و فرهنگی متفاوت کشور ،نیازمند بررسی چرایی توسعه بیشتر نوآوریهای مبتنی بر
فناوریهای برتر در برخی از مناطق نسبت به سایر مناطق کشور هستیم در حالی که مباحث مرتبط با نوآوری منطقهای ،کمتر مورد لحاظ قرار
گرفته است .عدم شناسایی مناس از عوامل مؤثر بر توسعه نوآوریهای مبتنی بر فناوریهای برتر در مناطق مختلف کشور موج شده سرمایه
گذاریها در این فناوریها به صورت متمرکز و تنها در برخی مناطق کشور صورت گیرد و ضرورتهای الزم برای آماده سازی منیاطق دیگیر
جهت توسعه نوآوریهای مبتنی بر فناوریهای برتر مدنظر نباشد ( .)taghizadeh et al, 2016:44استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی
از مناطق کشور به دلیل عدم توجه به سیستمهای نوآورریهای منطقهای در طرحهای فرادست به ویژه طرح آمایش استان که با وجیود داشیتن
شرایط مستعد توسعه ،نتواسته به سطح مناسبی از توسعه برسد و به عنوان منطقه محروم شناخته میشود .در پژوهش حاضر سعی شده است کیه
زمینههای و پتانسیلهای الزم در استان کهگیلویه و بویراحمد در جهت تحقق و اجرای موفقیت آمیز سیستمهیای نیوآوری منطقیهای شناسیایی
گردد .طی دهه های اخیر مطالعات مختلفی پیرامون توسعه نوآوری در مناطق صورت پذیرفته است .که به برخیی از ایین مطالعیات اشیاره میی
شود :والینتینا و دوبرتو در پژوهشی تحت عنوان سیستمهای نوآوری منطقهای یا مناطق خالق مطالعه موردی کشور ایتالیا به این نتیجه رسییدند
که این تحلیل جغرافیای جدیدی از نوآوری در این کشور را در مقایسه با نتایج حاصل از مطالعات مربوط به دهه  1990نشان میدهید و پوییایی
باالیی در توانایی های نوآوری در مناطق ایتالیا نشان میدهد .در پژوهش دیگری تحت عنوان نقش سرمایه اجتماعی در سیسیتمهیای نیوآوری
منطقهای :سرمایه اجتماعی خالق و فرایند نهادینه شدن آن که توسط آموناریز و همکاران صورت گرفته به این نتیجیه رسییدند کیه در ادبییات
مربوط به سیستم های نوآوری منطقهای ،یک رشته از مطالعات ،تعدادی شکاف را مشخص کرده است کیه باعیث کیاهش کیارآیی و اثربخشیی
سیستم های نوآوری منطقهای گردید .در پژوهش دیگری تحت عنوان چین در حال تغییر سیستمهای نوآوری ملی و منطقهای و توسعه منطقیه-
ای است که توسط زهانک و همکاران صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که سیستمهای منطقهای در ارتقاء رقابت اقتصادی در مناطق مربوطه
خود نقش ویژهای دارند .نقیزاده و همکاران در مقاله تحت عنوان الگوی توسعه نوآوری های فناورانه در مناطق ایران به این نتیجه رسیدند که
ابعاد درون منطقهای شناسایی شده در الگوی نهایی نیز شامل ابعاد ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی منطقه ،سطح توسیعهییافتگی اقتصیادی و
صنعتی منطقه ،ویژگیها و مزیتهای مکانی منطقه و فرآیند جریان دانش و یادگیری است .در پژوهش دیگری تحت عنوان بررسی و شناسایی
عوامل نهادی و موثر بر نظام نوآوری منطقهای در خوشههای صنعتی که توسط سالمی و همکاران صورت گرفته است به این نتیجه رسیدند که
در پی شناسایی و اولویتبندی عوامل نهادی نظام نوآوری منطقهای در خوشههای صنعتی تعداد  24شاخص عملکردی ،شناسایی شده است.
روش تحقیق:
روش پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی و بر اساس ماهیت دادهها یک پژوهش ترکیبی محسوب میشود .شیوههای
جمعآوری اطالعات ،اسنادی و میدانی و ابزار تحقیق ،پرسشنامه میباشد .این پژوهش به لحاظ زمان گردآوری اطالعات ،از نیوع پیژوهشهیای
پیمایشی محسوب میگردد .جامعه آماری آن شامل همه متخصصین و کارشناسان و مدیران ارشد در استان کهگیلویه و بویراحمد مییباشید کیه
نمونه انتخابی شامل  23نفر از همه متخصصین فوقالذکر میباشد .روش انجام این پژوهش شامل سه بخش اصلی میباشد .در بخش اول همه
عوامل و موانع توسعه استان با استفاده از روش اسنادی و مصاحبه و پرسشنامه دلفی انجام شد که با توجه به آن موانع اصلی توسعه بیه وسییله
روش تحلیل اثرات متقاطع به کمک نرمافزار میک مک استخراج گردید .در بخش دوم پژوهش به ارائه برنامهرییزی اسیتراتژیک توسیعه بیرای
استان اقدام شد که ابتدا نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید استان به کمک پرسشنامه محقق ساخته به وسیله جامعه آمیاری پیژوهش ،مجیدد
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شناسایی شد و این عوامل به وسیله خبرگان و اساتید دانشگاه که افراد متخصص در زمینه توسعه میباشد رتبهبندی گردید تا از این طریق مهم-
ترین راهبردها بدست آید .برای سنجش و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل  SWOTو تلفیق آن با مدل  AHPاستفاده شد به ایین صیورت کیه
پس از اینکه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مطالعات وضع موجود ،مهمترین عوامل درونی شامل نقاط قوتها و ضعفها و همچنین مهمتیرین
عوامل بیرونی در قال فرصتها و تهدیدها در حوزه شاخصها مورد نظر شناسایی شده براساس فرآیند  AHPارزشگذاری شده است .در ایین
مرحله برای به دست آوردن وزن هر یک از این نقاط پرسشنامه مقایسات زوجی تنظیم شده است و در اختیار کارشناسیان قیرار گرفتیه شید تیا
عوامل مورد نظر را با توجه به وزنی که به هر عامل میدهند ارزشگذاری نمایند و مهمترین راهبردهای که برای توسعه استان بیشتربن تیأثیر را
دارند استخراج گردید .در نهایت در بخش سوم راهبردهای کالن جهت رفع موانع اصلی توسعه استان و ارائه راهبردهای اولویتدار برای برنامه-
ریزی توسعه استان تدوین گردید.
منطقه مورد مطالعه:
استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استانهای جنوبی ایران بهشمار میرود که با پینج اسیتان کشیور بیه طیوری کیه از شیرق بیا اسیتان
اصفهان و فارس ،از جنوب با استان بوشهر ،از غرب با خوزستان و از شمال با چهارمحال و بختییاری همسیایه مییباشید و بیا مسیاحتی معیادل
 15504.073کیلومتر مربع بین  29درجه و  56دقیقه تا  31درجه و  27دقیقه عرض شمالی و  49درجه و  53دقیقه تیا  51درجیه و  53دقیقیه
طول شرقی قرار گرفته است .این استان از نظر جمعیت و مساحت از استانهای کوچک ایران اسیت و درهیر دو میورد دارای رتبیه  28در بیین
استانهای کشور میباشد .بزرگترین و پرجمعیتترین شهرستان استان ،شهرستان بویراحمد به مرکزیت یاسیوج میباشید ،اسیتان کهگیلوییه و
بویراحمد طی پانزده سال گذشته از  3شهرستان به  7شهرستان افزایش یافته است به طوریکه براساس تقسییمات سیاسیی کشیور ،در سیال
 1395این استان دارای  8شهرستان 18 ،بخش 45 ،دهستان و  17شهر میباشد و طی سالهای اخیر نیز تغییری نکرده است (برنامیه آمیایش
استان مصوب .)1393

شکل  -1موقعیت استان کهگیلویه و بویراحمد

بحث و یافتههای پژوهش:
شناسایی نقاط قوت و ضعف استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر کارشناسان و همچنین در طرحهای فرادست:
با توجه به هدف اولیه این پژوهش که شناسایی نقاط قوت و ضعف استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد برای رسیدن به این هدف از روش
دلفی استفاده شده است که با توجه به نظر کارشناسان مهمترین عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسیی و اداری ،جغرافییایی و  ...اسیتان
کهگیلویه و بویراحمد مشخص گردید ،که ذکر همه این موارد در این مقوله نمی گنجد .سپس با مطالعه طرحهای فرادست استان که مهیمتیرین
آنها برنامه آمایش استان و سند توسعه استان در برنامه پنجم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشور بوده است مهمترین عوامل توسیعه و
توسعهنیافتگی استان استخراج گردید و با عوامل فوق تلفیق گردید ،سپس در مرحله بعد از میان همه عوامل 36 ،عامیل بیه عنیوان مهیمتیرین
عوامل توسعه و توسعهنیافتگی بر اساس نظر کارشناسان انتخاب گردید که این عوامل به شرح زیر میباشد:
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امکان کشت انواع گیاهان دارویی و شکلگیری صنایع مربوطه-خروج افراد تحصیلکرده و با سیواد بیه خیارج از اسیتان و نیاتوانی در نگهداشیت
نیروهای متخصص به دلیل نبود امکانات -توزیع نامتوازن جمعیت و فعالیت در سطح استان-امکان توسعه فعالیتهای گردشیگری بیرای جیذب
گردشگران داخلی و خارجی-عبور خطوط انتقال برق و گاز سراسری در بخشهای مختلف اسیتان-برخیوردار از ظرفییتهیای مناسی معیدنی
فراوان-عدم وجود زیرساختهای الزم جهت امور بازرگانی و مبادالت اقتصادی-عدم شکلگیری ارتباط قوی بین سکونتگاههیا اسیتان بیا سیایر
کانونهای خدماتی-هدر رفت منابع آبهای سطحی به دلیل نبود امکانات-قابلیت توسعه صنعتی استان به ویژه در زمینیه صینایع نفیت و گیاز-
سطح پایین فناوری و بهرهوری ،ناتوانی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی-وجود زمینههای فراوان جهت توسعه برخی از ورزشها مانند هاکی،
اسکی ،کوهنوردی و غیره به دلیل کوهستانی و برفگیر بودن استان -بیرون ماندن استان از فضای جریانها و فعالیت شبکه اقتصادی کشیور-
قابلیت توسعه صنایع پتروشیمی ،صنایع فرآوری مواد معدنی و صنایع تبدیلی ،تکمیلی و جانبی در اسیتان -مهیاجرت زییاد از روسیتا بیه شیهر و
احتمال خالی شدن روستاها در آینده-موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناس بین منطقهای در مرکز و جنوب کشیور و همجیواری بیا قطی هیای
صنعتی توسعهیافته کشور (اصفهان ،شیراز ،اهواز و عسلویه) -نبود کارخانجات و کارگاههای صنعتی و معدنی با توجه به منابع فراوان در اسیتان و
خروج و انتقال مواد به صورت خام از استان-برخورداری از جاذبههای طبیعی گردشگری و جاذبههای ناشی از شییوه زیسیت معیشیتی عشیایری
فرهنگی -ضعف شبکههای ارتباطی داخلی و سریع بین منطقهای (آزاد راه و بزرگراه) ،عدم وجود حمل و نقل ریلی و محدود بودن شبکه حمل و
نقل هوایی -برخورداری از ظرفیتهای غنی منابع نفت و گاز در نواحی جنوبی استان -ضعف شیدید زیرسیاختهیای الزم در مراکیز شیهری و
ناکارآمدی سطوح خدمانی ،به ویژه در زمینه خدمات برتر-توانمندی استان در بخش تولیدات صنایع دستی-کمبود شدید تأسیسیات ،تسیهیالت و
تجهیزات گردشگری و اقامتی -بارندگی ساالنه مناس و بهرهمندی از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی-شی زیاد استان و کوهستانی بیودن
آن ،محدویتهای زمین زراعی و عدم تطابق منابع آب و خا و سنتی بودن شیوههای تولید-کوچک بودن مساحت اسیتان-بیاال بیودن مییزان
درصد روستایی ( 48درصد) استان و عدم توجه به این سکونتگاهها جهت توسعه و فقدان شهرهای باالی  150هزار نفر در اسیتان-چهیار فصیل
بودن استان و وجود دو اقلیم سردسیری وگرمسیری و برخورداری از آب و هوای متنوع ،جنگلها به ویژه بلوط و مراتع مسیتعد-عیدم توجیه بیه
وضع آموزش باکیفیت و فقدان دانشگاهها و مراکز علمی قوی در استان و پایین بودن نرخ باسوادی مردم استان نسبت به میانگین کشوری-عدم
برخورداری استان از بخش خصوصی و تعاونی توانمند و عدم آموزش و ترویج بازرگانان و تجار،کشیاورزان و دامیداران -برخیورداری از ظرفییت
باالی صادرات آب مخصوصاً به کشورهای حاشیه خلیج فارس -هزینه زیاد ایجاد زیرساختهای اساسی استان (حمیل و نقیل ،انیریی ،میدیریت
آب ،ارتباطات و )...به دلیل کوهستانی بودن استان -پتانسیل استان در زمینه صنایع تبدیلی و واحدهای کشت و صنعت با توجه به وسعت باغیات
درآن-امکان توسعه فعالیتهای باغداری ،زنبورداری ،قابلیت باالی پرورش دام و پروش آبزیان-نبود بستر روانی و امنیتی مناس برای سیرمایه-
گذاران در استان-نزدیکی به آبهای گرم خلیج فارس و قابلیت دسترسی به بنادر حاشیه آن در کوتاهترین زمان ممکن به منظور انجام مبیادالت
اقتصادی و بازرگانی.
بررسی و ارائه عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر وضعیت استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل :SWOT

در پژوهش حاضر با استفاده از طرحهای فرادست و با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان در این حوزه ،مهمتیرین عوامیل توسیعه و
توسعهنیافتگی استان استخراج گردید .به طور کلی در این تحقیق  SWOTسعی دارد توسط استراتژیهایی ،پاسخ سؤاالت زیر باشد :چگونه می-
توان نقاط قوت استان را تقویت نمود؟ چگونه میتوان بر نقاط ضعف استان غلبه کرد؟ چگونه میتوان فرصتها اسیتان را بهیرهبیرداری نمیود؟
چگونه میتوان تهدیدات استان را مدیریت نمود؟
در این مطالعه نیز با توجه به تنوع موضوعات با استفاده از تکنیک تحلیل استراتژیک سیوات ) (SWOTبیه بررسیی شیرایط تأثیرگیذار بیر
تحوالت استان و نحوه اثربخشی آنها پرداخته میشود .با توجه به اینکه یک استان تحت تأثیر شرایط درونی خود و شرایط محیطی ییا بیرونیی
قرار دارد ،این شرایط به دو دسته شرایط بیرونی کالن که تأثیرات غیرمستقیمی بر استان میگذارند و شرایط درونی خرد که تأثیرات مستقیم بیر
محدوده استان میگذارند ،تفکیک شده است .که در جدول ( )1و ( )2آورده شده است.
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جدول  -1قوتها و ضعفها استان کهگیلویه و بویراحمد در ماتریس SWOT
عوامل داخلی استان

S1

قوتها
موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناس بین منطقهای در مرکز و
جنوب کشور و همجواری با قط های صنعتی توسعهیافته کشور
(اصفهان ،شیراز ،اهواز و عسلویه)

W1

S2

برخورداری از جاذبههای طبیعی گردشگری و جاذبههای ناشی از
شیوه زیست معیشتی عشایری فرهنگی

W2

S3

برخورداری از ظرفیتهای غنی منابع نفت و گاز در نواحی
جنوبی استان

W3

S4

توانمندی استان در بخش تولیدات صنایع دستی

W4

S5

بارندگی ساالنه مناس و بهرهمندی از منابع آبهای سطحی و
زیر زمینی

W5

S6

S7

کوچک بودن مساحت استان
چهار فصل بودن استان و وجود دو اقلیم سردسیری
وگرمسیری و برخورداری از آب و هوای متنوع ،جنگلها به ویژه
بلوط و مراتع مستعد

W6

W7

ضعفها
نبود کارخانجات و کارگاههای صنعتی و معدنی با
توجه به منابع فراوان در استان و خروج و انتقال
مواد به صورت خام از استان
ضعف شبکههای ارتباطی داخلی و سریع بین
منطقهای (آزاد راه و بزرگراه) ،عدم وجود حمل و
نقل ریلی و محدود بودن شبکه حمل و نقل هوایی
ضعف شدید زیرساختهای الزم در مراکز شهری و
ناکارآمدی سطوح خدمانی ،به ویژه در زمینه
خدمات برتر
کمبود شدید تأسیسات ،تسهیالت و تجهیزات
گردشگری و اقامتی
شی زیاد استان و کوهستانی بودن آن ،محدویت-
های زمین زراعی و عدم تطابق منابع آب و خا و
سنتی بودن شیوههای تولید
باال بودن میزان درصد روستایی (48درصد) استان
و عدم توجه به این سکونتگاهها جهت توسعه و
فقدان شهرهای باالی  150هزار نفر در استان
عدم توجه به وضع آموزش باکیفیت و فقدان
دانشگاهها و مراکز علمی قوی در استان و پایین
بودن نرخ باسوادی مردم استان نسبت به میانگین
کشوری

S8

عبور خطوط انتقال برق و گاز سراسری در بخشهای مختلف
استان

W8

توزیع نامتوازن جمعیت و فعالیت در سطح استان

S9

برخوردار از ظرفیتهای مناس معدنی فراوان

W9

عدم وجود زیرساختهای الزم جهت امور بازرگانی
و مبادالت اقتصادی

منبع :یافتههای تحقیق.1397 ،
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جدول  -2فرصت و تهدیدهای استان کهگیلویه و بویراحمد در ماتریس SWOT

O1

O2
O3

O4

O5
O6
O7

O8

O9

عوامل خارجی استان
تهدیدها
فرصتها
خروج افراد تحصیلکرده و با سواد به خارج از استان و ناتوانی در
امکان کشت انواع گیاهان دارویی و شکلگیری صنایع
T1
نگهداشت نیروهای متخصص به دلیل نبود امکانات
مربوطه
امکان توسعه فعالیتهای گردشگری برای جذب
گردشگران داخلی و خارجی
امکان توسعه فعالیتهای باغداری ،زنبورداری ،قابلیت
باالی پرورش دام و پروش آبزیان
نزدیکی به آبهای گرم خلیج فارس و قابلیت
دسترسی به بنادر حاشیه آن در کوتاهترین زمان ممکن
به منظور انجام مبادالت اقتصادی و بازرگانی
قابلیت توسعه صنعتی استان به ویژه در زمینه صنایع
نفت و گاز
برخورداری از ظرفیت باالی صادرات آب مخصوصاً به
کشورهای حاشیه خلیج فارس
پتانسیل استان در زمینه صنایع تبدیلی و واحدهای
کشت و صنعت با توجه به وسعت باغات درآن

T2

عدم شکلگیری ارتباط قوی بین سکونتگاهها استان با سایر کانون-
های خدماتی

T3

نبود بستر روانی و امنیتی مناس برای سرمایهگذاران در استان

T4

هدر رفت منابع آبهای سطحی به دلیل نبود امکانات

T5
T6
T7

عدم برخورداری استان از بخش خصوصی و تعاونی توانمند و عدم
آموزش و ترویج بازرگانان و تجار،کشاورزان و دامداران
هزینه زیاد ایجاد زیرساختهای اساسی استان (حمل و نقل ،انریی،
مدیریت آب ،ارتباطات و )...به دلیل کوهستانی بودن استان
سطح پایین فناوری و بهرهوری ،ناتوانی رقابت در بازارهای داخلی و
خارجی

وجود زمینههای فراوان جهت توسعه برخی از ورزشها
مانند هاکی ،اسکی ،کوهنوردی و غیره به دلیل
T8
کوهستانی و برفگیر بودن استان
قابلیت توسعه صنایع پتروشیمی ،صنایع فرآوری مواد
مهاجرت زیاد از روستا به شهر و احتمال خالی شدن روستاها در آینده
T9
معدنی و صنایع تبدیلی ،تکمیلی و جانبی در استان
منبع :یافته های تحقیق.1397 ،
بیرون ماندن استان از فضای جریانها و فعالیت شبکه اقتصادی
کشور

تحلیل یافتهها با بهرهگیری از تلفیق روش  AHPو مدل تحلیلی :SWOT

در این بخش با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مطالعات وضع موجود در قال جداول ،مهمترین عوامل درونی شامل نقاط قوت
و ضعفها و همچنین مهمترین عوامل بیرونی مؤثر بر وضعیت استان در قال فرصتها و تهدیدها در حوزه شاخصها مورد نظر شناسایی شده
و براساس فرآیند  AHPارزشگذاری شده است .در این مرحله برای به دست آوردن وزن هر یک از این نقاط ،روش  AHPبه کار گرفتیه شیده
است که بدین منظور پرسشنامه مقایسات زوجی تنظیم شده است و در اختیار کارشناسان قرار گرفته شد تا عوامل مورد نظر را با توجه به وزنیی
که به هر عامل میدهند ارزشگذاری نمایند و مهمترین راهبردهای که برای توسعه استان بیشتربن تأثیر را دارند استخراج گیردد .بیا توجیه بیه
اینکه پرسش نامه این تحقیق مقایسات زوجی بوده است بحث روایی و پایایی در این پژوهش منتفی میشود و با محاسبه نرخ سازگاری از دقیق
بودن پاسخها اطمینان حاصل شده است .هر یک از عوامل  SWOTدارای یکسری زیر معیار هستند و در روش  AHPاین زیر معیارها به صورت
زوجی با یکدیگر مقایسه میشوند .بعد از جمعآوری اطالعات به منظور انجام محاسبات از نرمافزار  Expert choice 11استفاده شده است .ایین
نرمافزار قادر است در زمان کوتاهی وزن عوامل را مشخص کند ،همچنین نرمافزار قادر به محاسبه نرخ سازگاری ماتریسها نیز میباشد .بر این
مبنا مقایسهی زوجی عوامل  SWOTدر قال  AHPجهت برنامهریزی برای توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد وزن دهی و اولویتبندی شید
که نتایج یافتهها در جداول ( )3تا ( )7آمده است.
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جدول  -3مقایسههای زوجی عوامل در گروه نقاط قوت استان کهگیلویه و بویراحمد
S1موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناس بین
2
4
4
2
5
1
4
1
منطقهای
1
2
2
0/5
 S2برخورداری از جاذبههای طبیعی گردشگری 2 0/33 1 0/25
 S3برخورداری از ظرفیتهای غنی منابع نفت
2
4
4
2
5
1
3
1
و گاز
 S4توانمندی استان در بخش تولیدات صنایع
0/5
1
2
1
1
0/2 0/5 0/2
دستی
 S5بارندگی ساالنه مناس و بهرهمندی از
1
3
3
1
1
0/5
2
0 /5
منابع آب
 S6کوچک بودن مساحت استان
0/33 0/5 1 0/33 0/5 0/25 0/5 0/25
 S7چهار فصل بودن استان و وجود دو اقلیم
متفاوت
 S8عبور خطوط انتقال برق و گاز سراسری از
3
1
2
0/5
1
0 /5
استان
3
1
2 0/33 2
1
S9برخوردار از ظرفیتهای مناس معدنی
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0/25

0/5

0/25

1

2

0/33

1

0/208

0/5

0/076

3

0/227

0/5

0/056

1

0/111

0/33

0/037

1

0/5

0/33

0/049

2

1

0/5

0/098

3

2

1

0/133

در جدول شماره ( )3ارزیابی نهایی عوامل  SWOTدر چهارچوب مدل  AHPنشان میدهد که در گروه نقاط قوت ،برخورداری از ظرفییت-
های غنی منابع نفت و گاز در نواحی جنوبی استان (وزن نهایی  ،)0/227موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناس بین منطقهای در مرکیز و جنیوب
کشور و همجواری با قط های صنعتی توسعهیافته کشور (اصفهان ،شیراز ،اهواز و عسلویه) (وزن نهایی  ،)0/208برخوردار از ظرفیتهای مناس
معدنی فراوان (وزن نهایی  )0/133و بارندگی ساالنه مناس و بهرهمندی از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی (وزن نهایی  )0/111بیه ترتیی
مهمترین نقاط قوت استان را نشان میدهند.
جدول  -4مقایسههای زوجی عوامل در گروه نقاط ضعف استان کهگیلویه و بویراحمد
 W1نبود کارخانجات و کارگاههای صنعتی و معدنی و خروج
مواد به صورت خام از استان

1

2

1

3

2

1

3

2

2

0/186

 W2ضعف شبکههای ارتباطی و عدم شبکه ریلی و محدودن
بودن شبکه هوایی

0/5

1

2

2

2

1

2

1

1

0/135

 W3ضعف شدید زیرساختهای الزم در مراکز شهری و
سطوح خدماتی

1

0/5

1

2

2

2

1

1

1

0/125

 W4کمبود شدید تأسیسات ،تسهیالت و تجهیزات
گردشگری و اقامتی

0/33

0/5

0/5

1

2

1

1

1

1

0/087

 W5شی زیاد استان و کوهستانی بودن آن ،محدویتهای
زمین زراعی و سنتی بودن شیوههای تولید

0/5

0/5

0/5

0/5

1

1

2

1

1

0/085

 W6باال بودن میزان درصد روستایی استان و عدم توجه به
این سکونتگاهها جهت توسعه

1

0/5

0/5

1

1

1

2

2

2

0/115

 W7عدم توجه به وضع آموزش باکیفیت و فقدان دانشگاهها
قوی و پایین بودن نرخ باسوادی

0/33

1

1

1

0/5

0/5

1

1

1

0/081

 W8توزیع نامتوازن جمعیت و فعالیت در سطح استان

0/5

1

1

1

1

0/5

1

1

1

0/091

 W9عدم وجود زیرساختهای الزم جهت امور بازرگانی و
مبادالت اقتصادی

0/5

1

1

1

1

0/5

1

1

1

0/091
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بر اساس جدول شماره ( )4نبود کارخانجات و کارگاههای صنعتی و معدنی و خروج مواد بیه صیورت خیام از اسیتان (وزن نهیایی ،)0/186
ضعف شبکههای ارتباطی داخلی و سریع بین منطقهای (آزاد راه و بزرگراه) ،عدم وجود حمل و نقل ریلی و محدود بیودن شیبکه حمیل و نقیل
هوایی (وزن نهایی  ،)0/135ضعف شدید زیرساختهای الزم در مراکز شهری و ناکارآمدی سطوح خدمانی ،به ویژه در زمینه خدمات برتیر (وزن
نهایی  )0/125و باال بودن میزان درصد روستایی ( 48درصد) استان و عدم توجه به این سکونتگاهها جهت توسعه و فقدان شهرهای بیاالی 150
هزار نفر در استان (وزن نهایی  )0/115به ترتی مهمترین نقاط ضعف هستند.
جدول  -5مقایسههای زوجی عوامل در گروه فرصتهای استان کهگیلویه و بویراحمد
 O1امکان کشت انواع گیاهان دارویی و شکلگیری صنایع
مربوطه
 O2امکان توسعه فعالیتهای گردشگری برای جذب
0/33 0/5
1
1
1
گردشگران
 O3امکان توسعه فعالیتهای باغداری ،زنبورداری ،قابلیت
0/5
0/5
1
1
1
باالی پرورش دام و پروش آبزیان
 O4نزدیکی به آبهای گرم خلیج فارس و قابلیت دسترسی به
1
1
2
2
1
بنادر به منظور مبادالت اقتصادی
 O5قابلیت توسعه صنعتی استان به ویژه در زمینه صنایع نفت و
1
1
2
3
3
گاز
 O6برخورداری از ظرفیت باالی صادرات آب مخصوصاً به
0/33 0/33 0/5
1
2
کشورهای حاشیه خلیج فارس
 O7پتانسیل استان در زمینه صنایع تبدیلی و واحدهای کشت و
0/33 0/5
1
1
1
صنعت
0/25 0/25 0/33
1
0/5
 O8وجود زمینه فراوان جهت توسعه برخی ورزشهای خاص
 O9قابلیت توسعه صنایع پتروشیمی ،صنایع فرآوری مواد
1
1
1
3
3
معدنی
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1

1

1

1

0/33

0/5

1

2

0/33

0/077

1

1

1

0/33

0/071

2

1

3

1

0/103

3

2

4

1

0/164

3

3

4

1

0/203

1

1

2

0/5

0/077

1

1

3

1

0/091

2

0/33

1

0/25

0/048

2

1

4

1

0/159

طبق جدول شماره ( ،)5قابلیت توسعه صنعتی استان به ویژه در زمینه صنایع نفت و گاز (وزن نهایی  ،)0/203نزدیکی به آبهای گرم خلیج
فارس و قابلیت دسترسی به بنادر حاشیه آن در کوتاهترین زمان ممکن به منظور انجام مبادالت اقتصادی و بازرگانی (وزن نهایی  ،)0/164قابلیت
توسعه صنایع پتروشیمی ،صنایع فرآوری مواد معدنی و صنایع تبدیلی ،تکمیلی و جانبی در استان (وزن نهایی  )0/159و امکان توسعه فعالیتهای
باغداری ،زنبورداری ،قابلیت باالی پرورش دام و پروش آبزیان (وزن نهایی  )0/103به ترتی مهمترین فرصتهای توسعه استان میباشد.
جدول  -6مقایسههای زوجی عوامل در گروه تهدیدهای استان کهگیلویه و بویراحمد
 T1خروج افراد تحصیلکرده و با سواد به خارج از استان
 T2عدم شکلگیری ارتباط قوی بین سکونتگاهها استان با سایر
کانونهای خدماتی
 T3نبود بستر امنیتی مناس برای سرمایهگذاران در استان
 T4هدر رفت منابع آبهای سطحی به دلیل نبود امکانات
 T5عدم برخورداری استان از بخش خصوصی و تعاونی توانمند

1

1

0/5

1

0/5

1

0/5

0/33

2

0/080

1

1

1

1

2

2

2

1

2

0/143

2
1
2

1
1
0/5

1
2
1

0/5
1
0/5

1
2
1

2
1
1

1
1
0/5

0/5
0/5
0/5

1
2
0/5

0/105
0/123
0/077

 T6هزینه زیاد ایجاد زیرساختهای اساسی در استان

1

0/5

0/5

1

1

1

0/5

0/5

0/5

0/071

 T7سطح پایان فناوری و بهرهوری ،ناتوانی رقابت در بازارها

2

0/5

1

1

2

2

1

0/5

2

0/123

2

2

1

2

0/189

2

0/5

0/5

1

0/083

 T8بیرون ماندن استان از فضای جریانها و فعالیت شبکه
اقتصادی کشور
2
0/5
1
 T9مهاجرت زیاد از روستا به شهر و احتمال خالی شدن روستاها 0/5 0/5
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3

1

2

2

2
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طبق جدول شماره ( )6بیرون ماندن استان از فضای جریانها و فعالیت شبکه اقتصادی کشور (وزن نهایی  ،)0/189عدم شکلگیری
ارتباط قوی بین سکونتگاهها استان با سایر کانونهای خدماتی (وزن نهایی  ،)0/143سطح پایان فناوری و بهرهوری ،ناتوانی رقابت در بازارها
داخلی و خارجی ( ،)0/123هدر رفت منابع آبهای سطحی به دلیل نبود امکانات (وزن نهایی  )0/123و نبود بستر امنیتی مناس برای سرمایه-
گذاران در استان (وزن نهایی  )0/105به ترتی مهمترین تهدیدات استان به شمار میرود.
تدوین اولویتها جهت برنامهریزی توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد با بهرهگیری از تلفیق روش  AHPو مدل
تحلیلی :SWOT

با توجه به وزن داده شده ،عواملی که وزن نهایی آنها باالتر از  0/1میباشند به عنوان مهمترین عوامل از هر گروه نقاط قوت ،نقاط
ضعف ،فرصتها و تهدیدها انتخاب شدند.
جدول  -7ماتریس اولویت نهایی بین گروهی  SWOTجهت توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد
19
1
0/203
1
1
0/227
O5
S3
20
2
0/164
2
2
0/208
O4
S1
21
3
0/159
3
3
0
/
133
O9
S9
22
4
0/103
4
4
0/111
O3
S5
23
5
0/091
5
5
0/098
O7
S8
24
6
0/077
6
6
0
/
076
O6
S2
25
7
0/077
7
7
0/056
O1
S4
26
8
0/071
8
8
0
/
049
O2
S7
27
9
0/048
9
9
0/037
O8
S6
28
1
0/189
10
1
0/186
T8
W1
29
2
0/143
11
2
0
/
135
T2
W2
30
3
0/123
12
3
0/125
T7
W3
31
3
0/123
13
4
0/115
T4
W6
32
4
0/105
14
5
0/091
T3
W9
33
5
0/083
15
6
0/091
T9
W8
34
6
0/080
16
7
0
/
087
T1
W4
35
7
0/077
17
8
0/085
T5
W5
36
8
0/071
18
9
0/081
T6
W7
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نتایج حاصل از تلفیق عوامل  SWOTو  AHPنشان میدهد که به طور کلی در بیین  36اولوییت SWOT

بنابراین طبق جدول شماره ()7
اولویتهایی که بیشترین تأثیرگذاری را دارند 17 ،اولویت برتر نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدایدها جهت برنامهریزی توسعه استراتژیک
استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار میروند که عبارتند از:
 -1برخورداری از ظرفیتهای غنی منابع نفت و گاز در نواحی جنوبی استان (وزن نهایی  )0/227قوت ()S3
 -2موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناس بین منطقهای در مرکز و جنوب کشور و همجواری با قط های صنعتی توسعهیافتیه کشیور (اصیفهان،
شیراز ،اهواز و عسلویه) (وزن نهایی  )0/208قوت ()S1
 -3قابلیت توسعه صنعتی استان به ویژه در زمینه صنایع نفت و گاز (وزن نهایی  )0/203فرصت ()O5
 -4بیرون ماندن استان از فضای جریانها و فعالیت شبکه اقتصادی کشور (وزن نهایی  )0/189تهدید ()T8
 -5نبود کارخانجات و کارگاههای صنعتی و معدنی و خروج مواد به صورت خام از استان (وزن نهایی  )0/186ضعف ()W1
 -6نزدیکی به آبهای گرم خلیج فارس و قابلیت دسترسی به بنادر حاشیه آن در کوتاهترین زمان ممکن به منظور انجیام مبیادالت اقتصیادی و
بازرگانی (وزن نهایی  )0/164فرصت ()O4
 -7قابلیت توسعه صنایع پتروشیمی ،صنایع فرآوری مواد معدنی و صنایع تبدیلی ،تکمیلی و جانبی در استان (وزن نهایی  )0/159فرصت ()O9
 -8عدم شکلگیری ارتباط قوی بین سکونتگاهها استان با سایر کانونهای خدماتی (وزن نهایی  )0/143تهدید ()T2
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 -9ضعف شبکههای ارتباطی داخلی و سریع بین منطقهای (آزاد راه و بزرگراه) ،عدم وجود حمل و نقل ریلی و محدود بودن شبکه حمل و نقل
هوایی (وزن نهایی  )0/135ضعف ()W2
 -10برخوردار از ظرفیتهای مناس معدنی فراوان (وزن نهایی  )0/133قوت ()S9
 -11ضعف شدید زیرساختهای الزم در مراکز شهری و ناکارآمدی سطوح خدمانی ،به ویژه در زمینه خدمات برتیر (وزن نهیایی  )0/125ضیعف
()W3
در بازارها داخلی و خارجی (وزن نهایی  )0/123تهدید ()T7

 -12سطح پایین فناوری و بهرهوری ،ناتوانی رقابت
 -13هدر رفت منابع آبهای سطحی به دلیل نبود امکانات (وزن نهایی  )0/123تهدید ()T4
 -14باال بودن میزان درصد روستایی (48درصد) استان و عدم توجه به این سکونتگاهها جهت توسعه و فقدان شهرهای باالی  150هزار نفیر در
استان (وزن نهایی  )0/115ضعف ()W6
 -15بارندگی ساالنه مناس و بهرهمندی از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی (وزن نهایی  )0/111قوت ()S5
 -16نبود بستر امنیتی مناس برای سرمایهگذاران در استان (وزن نهایی  )0/105تهدید ()T3
 -17امکان توسعه فعالیتهای باغداری ،زنبورداری ،قابلیت باالی پرورش دام و پروش آبزیان (وزن نهایی  )0/103فرصت ()O3
همان طور که در جداول فوق نیز مشخص است ،در استان مورد مطالعه ،تعداد  9نقطه قوت داخلی در برابر  9نقطیه ضیعف داخلیی و تعیداد 9
فرصت خارجی در برابر  9تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است .نهایتأ ،در مجموع تعداد  18نقطه قوت و فرصت به عنوان مزییتهیا و
تعداد  18نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیتها و مشکالت پیش روی توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است .بنابراین در
راستای برنامه استراتژیک توسعه استان میبایست راهکارهایی در جهت رفع محدودیتها و مشکالت و تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتها
تدوین شد.
نتیجهگیری و راهبردها:
توسعه منطقهای از ارکان توسعه ملی هر کشور محسوب میگردد ،یکی از دیدگاهها و رویکردهیای مهیم بیه توسیعه منطقیهای ،رویکیرد
استراتژیک است .در این مقاله برای تعیین مسائل استراتژیک توسعه منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به مسائل درونی (نقاط قوت و
ضعف) و بیرونی (نقاط فرصت و تهدید) در مجموع تعداد  18نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیتها و تعداد  18نقطه ضعف و تهدیید بیه عنیوان
محدودیتها و مشکالت پیش روی توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است .بنابراین با بهرهگیری از نتایج مدل تحلیلی SWOT
راهبردها و راهکارهای جهت برنامهریزی توسعه استان به چهار راهبرد تهاجمی ،انطباقی ،اقتضایی و تدافعی به شرح زیر تقسیم میشود:
 -1راهبرد  ،soراهبردهای تهاجمی -کنشگرا (حداکثر -حداکثر) :این راهبردها که بر نقاط قوت داخلی و فرصتهای بیرونی استان استوار میی-
باشد -2 .راهبرد  ،woراهبرد انطباقی( ،حداقل -حداکثر) :راهبرد  woسعی دارد که با کاستن از ضعفهای منطقه حداکثر استفاده از فرصتها
و مزیتها و پتانسیلهای منطقهای را بنماید -3 .راهبرد  ،STراهبرد اقتضایی (حداکثر – حداقل) :راهبرد  STسعی دارد قوتهای توسعه منطقیه
ای را که از محیط داخلی ناشی میشود را به حداکثر رسانیده و آنرا جهت استفاده از سیاستهای مورد نیاز و اقتضائی آماده سیازد و همچنیین
تهدیدات توسعه منطقهای ناشی از محیط بیرونی را به حداقل برساند -4 .راهبرد  ،WTراهبرد دفاعی و واکنشی( ،حداقل -حداقل) :راهبیرد WT
بر پایه حداقل کردن نقاط ضعف در محیط درونی منطقه و حداقل کردن تهدیدات در محیط خارجی منطقه بنا شده است .بنیابراین در راسیتای
برنامه استراتژیک توسعه استان میبایست راهکارهایی در جهت رفع محدودیتها و مشکالت و تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتها تدوین
شد .این راهبردها با نشان دادن نحوی تلفیق هر یک از چهار راهبرد  ST ،WO ،SOو  WTنشان داده شده است .راهبرد و استراتژیهای منتج از
این پژوهش به شکل موردی عبارتاند از:
-1استراتژی  -soبسترسازی مناس در زمینه ایجاد تعامالت اقتصادی سازنده با استانهای همجوار بویژه استانهای جنوبی برای ایجاد پویایی
در بخش بازرگانی استان ( - 2)S1O4توسعه صنعتی استان در زمینه نفت و گاز به عنوان اقتصاد پایه استان( -3 )S3O5تسیهیلگیری در بهیره-
برداری معادن استان با در نظر گرفتن اصول محیط زیستی و توسعه پایدار و پرهیز از خام فروشی و افزایش ارزشافزوده بخش معدن بیا توسیعه
صنایع فرآوری مواد معدنی ( -4 )S9O9تسهیلگری و اهتمام جدی به توسعه شتابان بخش کشاورزی استان و افزایش تولید انریی بیرق -آبیی
بواسطه میزان بارندگی مناس ساالنه در استان (.)S5O3
-2استراتژی  -woایجاد کارخانجات و کارگاههای صنعتی و معدنی و توسعه فعالیتهای وابسته نفیت و گیاز در اسیتان بیا توجیه بیه قابلییت و
برخورداری از منابع معدنی و صنعتی در استان و امکان توسعه استان در زمینه نفت و گاز ( -)W1O5O9تقویت و سازماندهی مناس شبکههیای
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 هوایی و ریلی در استان و برقراری ارتباط قوی با بنادر جنوب کشور به منظیور ارتقیای فعالییتهیای اقتصیادی و،ارتباطی اعم از راههای زمینی
 دام، زنبورداری، نگاه ویژه به مناطق روستایی استان با تأکید بر رشد و توسعه فعالیتها نظیر باغداری-.)W2O4( بازرگانی در سطح ملی و فراملی
 آبزی پروری و ایجاد و ارتقای زیرساختها و خدمات برتر در مراکز شهری استان با هدف جذب جمعییت میازاد روسیتاها و جلیوگیری از،پروری
.)W3W6O3( مهاجرفرستی روستاهای استان به استانهای برخوردار کشور
ایجاد ارتباط قوی بین سکونتگاههای استان و تقویت پیوندهای ارتباطی و اقتصادی فرااستانی با توجه به موقعیت مناس بیین-ST  استراتژی-3
 بهبود ساختار منطقی و روان اداری و ایجاد تشکلهای و شهر های صینعتی بیرای برقیراری امینیت و سیهولت- )T2T8S1( منطقهای استان
 ارتقیای- )T4S5(  مهندسی بهینه آب و برنامهریزی مناس برای تقویت مدیریت منابع آب- )T3S3( سرمایهگذاری بویژه در صنایع نفت و گاز
سطح تکنولوییهای روزآمد در عرصههای مختلف توسعه استان بویژه بخش معدن برای تقویت رقابتپذیری استان در عرصههای ملی و فراملی
)T7S9(
 تقویت خطوط حمل و نقلی بویژه ریلی و هوایی و ارتقای سطح فناوری در استان جهیت شیکلگییری پیونیدها قیوی بیین-WT  استراتژی-4
 اهتمام جدی به استقرار صنایع تبدلیلی عمده با هیدف افیزایش پوییایی- )T2T7W2( سکونتگاهها و کانونهای خدماتی درسطح استان و کشور
فعالیتهای اقتصادی و نقش آفزینی استان در عرصه اقتصاد ملی با عنایت به برنامهریزی مناس برای تسهیل بروکراسیهیای حیاکم بیر جلی
 ایجاد خدمات برتر در شهرهای اصیلی بیه عنیوان پشیتیبان و تثییت کننیده- )T3T8W1( سرمایهگذاری و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذار
جمعیت در مراکز شهری و روستایی و مدیریت آیندهنگر منابع آب با هدف بهرهبرداری مناس آن بویژه برای پویایی بیشتر فعالیتهای کشاورزی
.)T4W3W6( در سکونتگاههای روستایی استان
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Abstract
Kohgiluyeh and Boyerahmad province, due to its valuable resources and geographic location, can be
considered as one of the important industrial hubs, but it has not been able to properly traverse the development
path and is recognized as a disadvantaged province. The main purpose of this study is identifying the strengths
and weaknesses of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province and Providing Development Strategic Plan. The
study, in terms of purpose is an applied one and In terms of method it is kind of explanatory and and on the basis
of data nature is a qualitative research. The statistical population includes senior managers of the province from
which 23 individuals were selected. Documentary and field methods have been used to data collection. Data
analysis has been carried out by SWOT Model, Combining it with Analytic Hierarchy Process (AHP). results of
investigating current situation in this province indicate that abundant oil, gas and mineral resources,
appropriate geographical and communication location between regionsas the most important strengths, and
lack of factories, industrial and mineral workshops, severe weakness in necessary infrastructure of urban
centers, and lack of paying attention to rural settlements are known as the weaknesses in this province.
possibility to develop activities such as horticulture, animal husbandry and fish breeding are considered as the
most important opportunity and staying away from country's economic network, lack of strong connection
between settlements, lack of security context to investors have been recognized as the most important threats to
this province. Based on these strengths, weaknesses, opportunities and threats, suggested strategies for the
development of the province.

Keywords: Strategic Planning, analytical models, regional development strategies, Kohgiluyeh and BoyerAhmad Province.

Extended Abstract
Introduction:
Access to national and regional development is the great ideal of any nation, and realizing this,
requires that the planners and policymakers within a detailed understanding of the state of the country
and the region select the best models to determine the path of development (Pourmohammadi and
Zali, 2009: 33). One of the important tasks of development planners is to assess and identify the
development potentials of geographical areas, so that this knowledge can provide the basis for
improvement and development of areas (Parizadi et al., 2012: 27). For this purpose, to understand the
differences in the level of development of the regions, it is necessary to first examine the current status
of each region and then accordingly regional planning can be done to reduce or eliminate the
differences (Ismailzadeh and Partners, 2016: 84). Therefore, studying and identifying regional areas
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and analyzing their capabilities and bottlenecks is of great importance in the process of regional
development planning, and awareness of these opportunities and bottlenecks is nowadays a necessity
for presenting development schemes and plans (Einali et al., 2016: 60).
Methodology:
This research is an applied research in terms of purpose, and based on the nature of the data, is a
Mixed-method research. The statistical population includes senior managers of the province. The
research is a survey research in terms of data gathering, which uses a combination of both
documentary and field methods to collect the required data. In order to conduct this research, the
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the province were identified and these factors were
rated by experts including experts in the field of development and the most important strategies were
obtained. Finally, according to these strategies, a strategic regional development plan for the
province's development was presented. To analyze the data using SWOT analysis and its integration
with the AHP model, the most important development potentials and constraints of the province were
extracted and strategies were presented to remove development obstacles in the province.
Findings:
In the present study, using high-level plans such as Provincial Spatial Plan, provincial
development document and according to experts in this field, the most important internal factors
(strengths and weaknesses) and the most important external factors (opportunities and threats)
presented In the tabular form. Then, considering the variety of issues using Strategic Analysis
technique (SWOT), the conditions affecting the developments in the province and their effectiveness
were investigated. Then the most important internal factors including strengths and weaknesses as
well as the most important external factors affecting the status of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad
province in the format of opportunities and threats were identified and evaluated based on the AHP
process. Since the questionnaire of this research was paired comparisons, it was not necessary to
measure validity and reliability and the accuracy of the responses was calculated by calculating the
adaptation rate. Each of the SWOT factors has a number of sub-criteria and in AHP method these
sub-criteria are compared in pairs. After the data collection, Expert choice 11 software was used to
perform the calculations. Accordingly, pairwise comparison of SWOT factors in AHP format was
carried out to plan for development of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province
Conclusion:
Therefore, using SWOT analytical model results, the approaches and strategies for provincial
development planning were divided into four aggressive, adaptive, contingent and defensive strategies
as follows:
1. SO Strategy: Aggressive-Action Strategies (Maximum-Maximum): - Proper context for
establishing constructive economic interactions with neighboring provinces, especially
southern provinces, to create dynamics in the province's commercial sector.-Provincial
industrial development in the field of oil and gas as the basic economy of the province.Facilitating the exploitation of mines in the province taking into account environmental
principles and sustainable development and avoiding crude sales and enhancing the value
added of the mining sector with the development of mineral processing industries.Facilitating and serious efforts to accelerate the development of the province's agricultural
sector and increase hydro-electric power generation through adequate annual rainfall.
2. WO strategy, adaptive strategy, (minimum - maximum): - Establishment of industrial and
mining factories and workshops and development of oil and gas related activities in the
province with regard to the capability and availability of mineral and industrial resources in
the province and the possibility Development of the province in the field of oil and gas.Strengthen and properly organize communication networks, both by land, air and rail, in the
province, and establish strong links with ports in the south of the country to promote economic
and commercial activities at national and transnational levels.-Special attention to rural
areas of the province with emphasis on growth and development of activities such as
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gardening, beekeeping, animal husbandry, aquaculture and establishment and promotion of
infrastructure and superior services in urban centers of the province with the aim of attracting
surplus rural population and Preventing migration from the villages of this province to the
prosperous provinces in the country.
3. ST Strategy, Contingency Strategy (Maximum - Minimum): - Establish strong linkages
between provincial settlements and strengthen transnational communication and economic
links with appropriate location across provinces. -Improve the rational and psychoadministrative structure and establish industrial organizations and settlements to secure and
facilitate investment, especially in the oil and gas industries. - Optimal water engineering and
proper planning to strengthen water resources management. - Improving the level of up-todate technologies in different areas of the province's development, especially the mining
sector, to enhance the province's competitiveness in national and transnational areas.
4. WT Strategy, Defense and action Strategy, (Minimum - Minimum): - Strengthen transport
lines, especially rail and air, and enhance the technology level in the province to form strong
links between settlements and service centers at the provincial and country level. Serious
efforts to establish major conversion industries with the aim of enhancing the dynamics of
economic activity and the provincial role-playing in the national economy by providing
appropriate plan to facilitate the bureaucracies governing investment and creating a safe
environment for the investor. Providing superior services in the main cities of the province as
a supportive and influencing population in the urban and rural centers of the province and the
management of the province and the future prospects of water resources with the aim of its
proper utilization, especially for the more dynamic agricultural activities in the rural
settlements.
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