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چکیده:
آیندهپژوهی در توسعه و برنامهریزی منطقهای بر یافتن عوامل کیلدی ،پیشرانها و فقدان قطعیتهای توسعة منااق
در فضای برنامهریزی تأکید دارد تا برنامهریز شهری و منطقهای با در اختیار داشتن آنها باهعنوان اهار کنتار  ،باه
نگاشت و مدیریت آینده مطلوب بپردازد .هدف پژوهش حاضر ،شناسایی شاخصهای تأثیر بار تقق پاییری توساعه
استان مازندران ،شناخت متغیرهای کلیدی برنامهریزی استان هست .این پژوهش ازلقاا هادف کااربردی و ازنظار
روش ترکیبی از روشهای اسنادی و پیمایشی و ازنظر ماهیت ،بر اساس روشهای جدید علم آینده پژوهش ،تقلیلای
و اکتشافی است که با بهکارگیری ترکیبی از مد های کمی و کیفی انجا گرفته است .با توجه ماهیت ایان پاژوهش ،از
روش تقلیل ساختاری میکمک و دلفی بهره گرفته شده است .در این راستا ،پس از برگزاری جلسات اولیة بقا باا
پانزده نفر از مدیران فعا اجرایی استان ،اعضای هیئات علمای و کارشناساان برناماهریزی در ساطو مختلا باا
تخصصهای علو اقتصادی ،برنامهریزی اجتماعی ،جامعهشناسی گارایش اقتصااد و توساعه ،برناماهریزی شاهری و
منطقهای ،مقیطزیست ،مدیریت صنعتی و بازرگانی بهعنوان جامعة آماری تققی  93 ،متغیار اولیاه در قالاش شاش
شاخص اقتصادی ،اجتماعی ،زیربنایی ،سکونتگاهی ،زیستمقیطی و پسوندها شناسایی شاد .در اداماه ،متغیرهاای
اولیه در چارچوب ماتریس اثر متقاقع در نر افزار آیندهنگاری تعری شد .آنچه از وضعیت صفقة پراکندگی متغیرهاا
میتوان فهمید ناپایداری سیستم میباشد که اکثر متغیرها در اقراف مقور قطری صافقه پراکندهاناد .در نهایات ،باا
توجه به امتیاز باالی تأثیرگیاری مستقیم و غیرمستقیم 81 ،عامل اصلی کلیدی در آیناده توساعة منطقاهای اساتان
مازندران تأثیرگیارند .از بین این عوامل ،مشارکت تأثیرگیارترین عامل کلیادی در توساعة منطقاه اسات ،.سااختار
فعالیت ،اشتغا  ،اقتصاد و مهاجرت در رتبههای بعد قرارگرفتهاند.

واژگان کلیدی:

آیندهپژوهی ،توسعة ،نر افزار میکمک ،استان مازندران

 .1دانشجوی دکتری گروه جغرافیا ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران.
 .2استادیار گروه جغرافیا واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ماهشهر ،ایران.
3و .4استادیار گروه جغرافیا واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران.
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مقدمه
تصمیمگیران برنامهریزی شهری و منطقهای در جهان پر از تحول و تغییر ،نیازمند توسعهه رهیافع هعای
جدید پیشبینی و آمادگی برای آینده میباشند .امروزه تصمیمگیران در تمامی مقیعاسهعای فضعایی ،بعا
چالشهای جدیدی دربارة افزایش پیچیدگیهای محیط تصمیمگیری مواجعه هسعتند Randt, 2019:
) .12همواره بشر در تالش بوده اس تا برمبنای جهان آفرینش ،الگویی طراحعی کنعد تعا بتوانعد حعواد
گذشته را توجیه و بهوسعیله آن ،رویعدادهای آینعده را پیشبینعی کنعد .امعا بعهدلیعل عظمع خلقع و
ظراف های موجود در آن ،در طول سالهای متمادی بشر تنها بر اساس نیازهعا و تخصعصهعای خعویش
توانسته تنها بخشی از این جهان پیچیده را بهصعور کیفعی و کمعی الگوسعازی کعرده و بعه تحلیعل آن
بپردازد رمضانی و همکاران .)13 :1331 ،این تفکر بر احساس نیاز به توسهه رهیافع هعای جدیعد بعرای
پاسخگویی به تغییرا و روشهای پیشبینی تغییرا آینده در محیط ععد ططهیع انجعا شعده اسع
).)Willsteed et al, 2020: 24
انسان متمدن همواره با روشهای برنامهریزی به دنیال یافتن راهحعلهعایی جهع بهبعود شعیوههعا و
کیفی زندگی اس  .موضوع آینعده و شعناخ بلندمعد آن در برنامعهریزی شعهری از اهمیع فراوانعی
برخوردار اس  .این مسأله مد های طوالنی مورد غفل برنامهریزان بهویژه دانشگاهیان طرار گرفته اسع .
عد شناخ هوشمندانه آینده از ابزارهای برنامهریزی و نحعوه بعهکارگیری آنهعا در فراینعد برنامعهریزی
متأثر اس  .)Darkow,2019: 10در واطع ابزارها و روشهای برنامهریزی و همچنعین فراینعدی کعه بعه
نتیجه عمل برنامهریزی میشود ،بهشد تح تأثیر نحعوه انتخعاا ابعزار و روش و عمعل برنامعهریز اسع
.)Nygrén, 2018: 4
از سویی دیگر روند سرع تغییر فضاهای جغرافیایی آنچنان اس که طدر و توان بشعر نمعیتوانعد
آن را پیشبینی کند .بدین ترتیب همواره نابرابریهای منطقهای و ناحیهای همعواره یکعی از دغدغعههعای
سیاس گذرا بوده اس بهشتی و زالی .)42 :1331 ،در همین راستا ،عصعر حاضعر کعه بعا خصیصعههای
عد ططهی  ،نوآوری و تغییر شناخته میشود ،برنامهریزان شهری و منطقهای بهطور فزایندهای بعه دنبعال
بهکارگیری اشکال مختلف رویکردهعای آینعده محعور و برنامعهریزی راهبعردی در جهع پاسعخگویی بعه
چالشهای ایجاد شده به واسطة تحوال مهاصر ،دستور کعار توسعهه پایعدار ،تحعول حاکمیع شعهری و
رطاب بینشهری و ....هستند  .)Schwarz et al, 2020: 3درواطع ،رویکردهعای برنامعهریزی سعنتی نعه
چالشهای امروزی را به رسمی میشناسند و نه با آنهعا مواجعه میشعوند .اووینعم مهتقعد اسع کعه
رویکردهای برنامهریزی موجود بیشازحد مأموری محور و خیلی کم چعالش محعور هسعتند محمعدپور
جابری و همکاران.)2 :1331 ،
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امروزه برنامهریزی توسهه باهدف ارتقا ظرفی های توسهه امری اجتنااناپعذیر در همعه کشورهاسع .
در کشور ما سابقه طریب به  01سال برنامهریزیهای جامع دربرگیرنده همه ابهاد زندگی انسانی و ملعی بعا
هدف رشد ملی بدون تههد به رعای ویژگیها و نیازهای مناطق به دلیل ماهی تمرکزطلبعی توسعهه در
مسیر ارگانیم و اندا وار خود ،عد تهادلهای چشمگیعر منطقعهای ،نبعود همعاهنگیهعای بعینبخشعی،
حاشیهای شدن طسم هایی از سرزمین و از سوی دیگر فشار فراتعر از ظرفیع بعه منعابع و عرصعههعای
محدود در مناطق توسههیافته ،رشد غولآسای پایتخ  ،ناکارآمدی شبکه زیرساختی کشعور و ...را موجعب
گردیده اس  .عد تهادلهای موجود در سرزمین در آینده ،ساختار فضایی کشعور را بعا مشعکال جعدی
مواجه خواهد نمود دلانگیزان و نوروزی.)3 :1330 ،
درحالیکه عدال محوری در توسهه همه مناطق در طوانین باالدستی کشور همواره مورد تأکیعد بعوده
اس  .برنامعهریعزی فضعایی باهعدف سعازماندهی فهالیع هعا در فضعا باهعدف حصعول بعاالترین کعارایی
برنامهریزی آمایش سرزمین) ،باهدف سازماندهی فهالی ها در فضا باهدف بهینه نمعودن روابعط انسعان،
فضا و فهالی و برنامهریزی منطقهای) باهدف یافتن تواناییها و ظرفی های منطقه برای رشعد و توسعهه
همگی با رویکرد ععدال اجتمعاعی بعه ایجعاد تعوازن و تهعادلهعای منطقهایعدر برخعوداریهعا براسعاس
طابلی های مناطق کمم می نمایند.
آنچه را که امروزه فهالی آیندهنگاری مینامند ،اولینبار توسط ژاپنیها در سطح ملعی انجعا گرفع .
آنچه که ژاپنیها در سال  1301تجربه نمودند با هدف پیشبینی تکنولوژی سازماندهی شده و تحع نعا
دلفی  1301مهرفی گردید .این تجربه بهدها به واسطة آنکه به مجموعهای از اهداف ،به غیعر از پیشبینعی
دس مییاف آیندهنگاری اطالق گردید.
آیندهنگاری دارای طدمتی حدودا  31ساله اس و آمریکعا و ژاپعن از متقعدمین اسعتفاده از ایعن ابعزار
میباشند .اما در دهة اخیر تقریبا اغلعب کشعورهای جهعان از آن اسعتفاده مینماینعد .تمعامی کشعورهای
اروپایی حتی ترکیه کشورهای جنوا شرق آسیا از چین و کره و ژاپن گرفته تعا کشعورهای جنعوا آسعیا
مانند هند و پاکستان کشورهای آمریکعایی ماننعد کانعادا و ایعاال متحعده و کشعورهای آفریقعایی ماننعد
آفریقای جنوبی ،آیندهنگاری را به صور مرتب و هر چند سال یم بار اجعرا معینماینعد Batrouni et
 .)al, 2018: 132در اواخر دهه  ،1321مدیران و دول مردان ژاپنی به این موضعوع پعی بردنعد کعه روش
دلفی ،میتواند بهعنعوان یعم ابعزار بعالقوه مفیعد بعرای پیشبینعی علعم و تکنولعوژی باشعد .بنعابراین بعا
متخصصین آمریکایی در این زمینه تبادل نظر کرده و بهد از مطالهعا مقعدماتی در سعال  ،1301آژانع
علم و تکنولوژی ژاپن ،اولین مطالهه دلفی را با هدف پیشبینی و بهویژه پیشبینی تکنولوژی در  31سعال
آینده یهنی تا سال  2111و تح عنوان دلفی  1301انجا دادند.
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با نمایان شدن فواید ناشی از کاربرد این روش جه سیاس گذاری ،مطالها دلفی بسعیار گسعترده،
هر  1سال یم بار و با افق زمانی  31ساله در ژاپن انجا میگیرد و تا کنون  1مطالهه از این دسع انجعا
پذیرفته که ژاپن را به عنوان با تجربه ترین کشور در زمینه مطالها دلفی مطرح نموده اس .
برخی از اهداف ژاپنیها در دورههای مختلف انجا آیندهنگاری عبار اس از:
 -1تهیین تکنولوژیهای عا نوظهور جه حداکثر کردن منافع اجتماعی و اطتصادی
-2فراهم نمودن اطالعا پایه جهع اسعتفاده در سیاسع گذاریهای علعم و تکنولعوژی در سعطوح
دولتی و مدیری تحقیق و توسهه شرک
 -3مطالهه و بررسی جه گیریهای آینده توسهه تکنولوژی از دید بلندمد بهدلیعل نقعش اساسعی
پیشرف تکنولوژی در رشد با ثبا اطتصاد ژاپن.
در دلفی آیندهنگاری ژاپن  14شاخه تکنولوژیکی و  3شاخه نیازهای اجتمعاعی ع اطتصعادی انتخعاا
شدند که شامل سیستم اجتماعی -اطتصادی جدید ،افزایش سن جامهه ،امنی میباشند.
اطالعا و ارتباطا  ،الکترونیم ،حمل و نقل و بهداشع و مراطبع پزشعکی برخعی از زیرگروههعای
تکنولوژیکی بودند .هر یم از زیرگروههای نیازهای اجتماعی ع اطتصعادی شعامل اعضعایی از متخصصعین
علو فرهنگی و اجتماعی بود و هر شعاخه تکنولعوژیکی نیعز از اعضعای متخصعص در آن شعاخه تشعکیل
میشد.
زیر گروههای نیازها به دنبال بررسی چگونگی پاسخگویی به نیازهعای اجتمعاعی ع اطتصعادی آینعده،
بهوسیلة اهداف تکنولعوژیکی بودنعد .در واطعع ایعن زیرگروههعا ،راهکعاری بعرای دخیعل نمعودن نیازهعای
اجتماعی -اطتصادی در آیندهنگاری تکنولوژی به شمار میآمدند.
در نهای  1121گزاره که نیازهای اجتماعی ع اطتصادی نیز در آنهعا لحعاگ گردیعده بعود) انتخعاا و
جه نظرخواهی از متخصصان مربوطه ،ارسعال گردیعد .و در معورد هعر گعزاره سعؤاالتی از طبیعل درجعه
اهمی  ،زمان تحقق پیشبینی شده ،کشعورهای پیشعرو و اطالععاتی از ایعن طبیعل پرسعیده شعد دفتعر
همکاریهای فناوری ریاس جمهوری)1311،
در ایران نیز مطالها در این زمینه صعور گرفتعه اسع کعه میتعوان بعه ایعن معوارد اشعاره نمعود:
زنگیآبادی و همکارانش  )1411برنامهریزی توسهة منطقهای بر پایعة روش آینعدهپژوهی تحلیعل اثعرا
متقاطع و سناریونویسی سایر استان کهگیلویه و بویراحمد موردمطالهه طراردادند.
نتایج پژوهش نشان داد مطلواترین سناریو برای توسهه آینده استان مبتنی بر اسعتفاده از نخبگعان و
متخصصان داخل استان ،رشد گردشگری طبیهی ،توسهه حملونقل ریلی ،توجه به اشتغالزایعی ،توسعهه
زیربناهای روستایی و مشوقهای سرمایهگذاری و امنیع  ،توسهةمحصعوال بعاغی ،و درنهایع معدیری
بهینه و پایدار آا اس  .مجنونی توتاخانه و خالقی  )1331به مطالهعه آینعدهپژوهی برنامعهریزی توسعهه
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روستایی شهرستان ورزطان پرداختند .تحلیل ساختاری به روش میممم نشان میدهد تهعداد  12عامعل
که در حوزههای اجتماعی ،فناورانه ،اطتصادی ،بو شناسی ،سیاسی) اسعتخرا شعدند ،الگعوی پراکنعدگی
متغیرهای مؤثر حعاکی از ناپایعداری سیسعتم دارد .عوامعل «توسعهه مشعارک زنعان در امعور اجتمعاعی،
مهاجر  ،توسهه سالم و کیفی زندگی» از حوزه اجتمعاعی عامعل «توسعهه » ICTاز حعوزه فناورانعه
عامل «کارآفرینی روستایی» از حوزه اطتصعادی و عامعل «هویع مکعانی» از حعوزه ارزشهعا ،متغیرهعای
تأثیرگذار بر آینده برنامعهریزی توسعهه روسعتایی شهرسعتان ورزطعان هسعتند .علیاکبعری و همکعارانش
 )1330به شناسایی پیشرانهای مؤثر بعر وضعهی آینعدة گردشعگری پایعدار شعهر کرمعان بعا رویکعرد
آیندهپژوهی پرداختند .نتعایج آنهعا نشعان میدهعد از بعین  11عامعل اصعلی کلیعدی در آینعده توسعهة
گردشگری پایدار شهر ،رطاب پذیری تأثیرگذارترین عامل کلیدی در توسهة گردشگری پایدار شهر کرمعان
اس  .حذف موانع سفر ،گسترش فضاهای سعاختة شعده معرتبط بعا گردشعگری ،تخریعب محعیط در اثعر
ساخ وساز بیش از حد خانههای دو و مشعارک و همبسعتگی در درجعا بهعدی اهمیع طعرار دارنعد.
موسوی و همکارانش  )1330به تدوین سناریوهای تحققپعذیری آمعایش سعرزمین در اسعتان خراسعان
رضوی پرداختند .تجزیه و تحلیل دادهها مبتنی بر تکنیمهعای آینعدهپژوهی از جملعه پعویش محیطعی،
تحلیل ساختاری و تحلیل تأثیر متقابل اس  .نتایج تحقیق نشان داد از بین سناریوهای تعدوین شعده22 ،
سناریوی با سازگاری طوی 2041 ،سناریوی با سازگاری ضعهیف و  1130سعناریوی ناسعازگار ،پعیشروی
آینده آمایش استان وجود دارد .تقوایی و حسینی خواه  )1332برنامعهریزی توسعهه صعنه گردشعگری
مبتنی بر روش آینده پژوهش و سناریویی شهر یاسو را مورد مطالهه طرار دادند .نتایج حاصل از پعژوهش
از میان  30عامل کلیدی 1 ،پیشران حیاتی از جمله شرایط آا و هوایی و اطلیم ،طرح جامع گردشعگری،
تأسیسا زیربنایی ،رسانهها ،خدما رفاهی ،آداا و رسو  ،بخش خصوصی و امنی را بهعنعوان عوامعل و
پیشران های کلیدی توسهه صنه گردشگری شهر یاسو مشخص کرد.
در کشور ایران ،استان مازندران از جمله استانهایی به شمار میرود که تفرق توسهه در سعطح آن در
سه سطح و یا سه حوزه به خوبی طابل تشخیص اس و همواره طی سالیان متمادی رویکرد شرق و غعرا
و مرکز در تمامی برنامهریزیها و عد تهادلها به خوبی مشهود میباشد .منطقعه سعاحلی شعمال ایعران،
بهدلیل واطع شدن کنار دریاری خزر از اهمی زیادی برخوردار میباشند .به طوری که این سعواحل دارای
طابلی ها و توانمندیهای طبیهعی ،گردشعگری ،تجعاری ،اطتصعادی ،ژئعوپلتیکی و ژئواسعتراتژیکی مهمعی
هستند .همچنین دارای یم موطهی استراتژیم مسعیر عبعوری بعرای ترانزیع انعواع کاالهعا ،خعدما و
مسافر به دیگر کشورها میباشند که به طور شاخص در کانون توجه جهعانی طعرار گرفتهانعد .از آنجعا کعه
توسهه و رفاه اطتصادی در آسیای مرکزی و حوزه خعزر بعه گسعترش تجعار خعارجی مسعتقیم بعا بقیعه
کشورهای جهان بستگی دارد ،این کشورها عالوه بر مسعیر سعنتی روسعیه ،از طریعق جمهعوری اسعالمی
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ایران ،از مسیر سواحل شمال و ترانزی آن به سم جنوا و آاهای آزاد میتوانند برای ارتباط بعا سعایر
کشورها استفاده کنند .لذا در این تحقیق بر مبنای نیروهای محرک کلیدی چندین آینعده ممکعن بعرای
رفع این عد تهادل کشف و تهریف شده و سپ مبتنی بدان یم آینده شدنی و مطلوا انتخعاا خواهعد
شد.
مبانی نظری

در این گا از مطالها به جمال به مهرفی تهاریف عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدی پرداخته میشود.
منطقه و توسعه منطقهای

واژه منطقه به مهانی گوناگون بعا محعدودی های متفعاو توسعط کارشناسعان بعا تخصعصهای مختلعف
استفادهمیشود  .کارشناسان هر رشته خاص از علو  ،از دیدگاههای گوناگون منطقعه را تهریعف میکننعد
که این تهاریف بسیار متفاو اس  .جغرافیدانها ،اطتصاددانها ،کارشناسهای برنامهریزی و ،...هعر کعدا
تهریف خاصی از آن به دس میدهند .بنابراین ،یکی از اساسیترین مشعکال در برنامعهریزی منطقعهای
تهریف منطقه و محدوده آن میباشد آسایش .)1301 ،منطقه یم فضعای جغرافیعایی اسع کعه از یعم
سلسله پدیدههای مشابه و عوامل پیونددهنده اجزای آن ،هم از نظر فیزیکی و هم از دیعد محعیط انسعانی
برخوردار باشد .یم منطقه در جغرافیا هنگامی طابل تشعخیص میباشعد و از یعم شخصعی جغرافیعایی
یکپارچه و متمایز از دیگر مناطق برخوردار اس که عوامل پیونددهنده اجزای آن به خوبی آشعکار و طابعل
شناسایی باشد یا دس کم از ویژگیهای مشابهی بر خوردار باشد مجتهد زاده.)1303 ،
توجه به منطقه در ابهاد مختلف مطالهاتی و نیز سیاس گذاری در طول زمان همعواره تغییعر کعرده و
رویکردهای مسلط نیز در طول دوران مختلف ابهاد متفاوتی یافته اس  .بحران بزرگ اطتصعادی سعالهای
 1323تا  1332که اکثر کشورهای سرمایهداری را تح تاثیر طرار داد اثر عمیقی بعر شعکلگیری عقیعده
به برنامهریزی به طور عا و برنامهریزی فضایی به طور خاص از خود باطی گذاش  .رویکرد مطالها اولیعه
گدس و ممفورد در رابطه با مناطق طبیهی تا رویکرد منطقهگرایی جدید ،رویکردهاییاند که تعا امعروز در
مورد برنامهریزی منطقهایمطرح شدهاند .نظریا و رویکردهای منطقهایکه در طعول زمعان ارائعه شعدهاند،
بهعنوان بخشهای مجزا از یکدیگر نبوده و بعه نحعوی مکمعل و محصعول نگرشهعای اصعالحی پیشعین
بودهاند .در جدول زیر دورههای مختلف برنامهریزی منطقهای همراه با ابهاد آن ارائه شده اس رضعوانی و
همکاران.)21 :1332 ،
آیندهپژوهی :آیندهپژوهی در مقا یم دانش ،هنر پذیرش ططهی نبعودن آینعده و محتمعل دانسعتن
امکان وطوع حال های گوناگونی از آینده بهجای آیندهای خاص اس  .آیندهپژوهی از آینعدههای مختلفعی
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خبر معیدهعد کعه هرگعز مطمعنن نیسع و همیشعه آبسعتن وطعوع رویعدادهای غیرمنتظعرهای اسع
) .)Bamooeifard, 2020: 1056آیندهپژوهی شامل مجموعه تالشهایی اس که با جسعتجوی منعابع،
الگوها ،و عوامل تغییر یا ثبا  ،به تجسّم آیندههای بالقوّه و برنامهریزی برای آنها میپعردازد .آینعدهپژوهی
بازتاادهنده چگونگی زایش واطهیّ فردا از دل تغییر یا ثبا ) امروز ،اس  .آینعدهپژوهی برابعر عبعار
التین » «Futures Studyاس  .واژه جمع  Futuresبه این دلیل استفاده شده اس که بعا بهرهگیعری از
طیف وسیهی از روشها و بهجای تصوّر «تنها یم آینعده» ،بعه گمانعهزنیهای نظا منعد و خردورزانعه ،در
مورد نه تنهعا یعم آینعده »بلکعه « چنعدین آینعده متصعوّر مبعادر میشعود .موضعوعا آینعدهپژوهی
دربرگیرنده گونههای ممکن « محتمل و دلخواه برای دگرگونی از حعال بعه آینعده هسعتند گعوهریفر و
همکاران.)30 :1334 ،
آیندهنگاری بهعنوان یم ابزار بسیار مؤثر جه سیاسع گعذاری و بخصعوص سیاسع گذاری علعم و
فنّاوری) به دول ها کمم مینماید تا در شرایط دنیای امروز بعه چعالشهعایی همچعون جهعانی شعدن و
رطابععع فزاینعععده پاسعععخی مناسعععب ارائعععه و اطعععداماتی معععؤثر انجعععا دهنعععد .در سعععالهای اخیعععر،
آینععدهنگاری علععم و تکنولععوژی بععهعنوان یععم ابععزار تصععمیمگیری دولتععی ،در محععیط سیاس ع علععم
و تکنولوژی ظاهر شده اس که در بسیاری از حاال منجر به پاسخ سؤاال راهبردی در رابطه بعا علعم و
جامهه در یم چشم انداز بلندمد گردیده اس ) .) Signorelli et al, 2020: 565آینعدهنگاری تالشعی
نظا مند برای نگاه به آینده بلندمد در حوزههای دانش ،فنّاوری ،اطتصاد  ،محیط زیس و جامهه هسع
که باهدف شناسایی تکنولوژیهای نوظهور و تهیین آن دسته از بخشهایی کعه سعرمایهگذاری در آنهعا،
احتمال سوددهی اطتصادی و اجتماعی بیشتری دارد ،انجا میشود).) Rouindej et al, 2019: 59
درواطع آیندهنگاری یهنی آمادگی برای آینده ،یهنی بهکار بردن منابع موجود به بهتعرین وجعه ممکعن
در راستای ارزشها .شناخ گسترده و روزافزونی دراینباره وجود دارد که آیندهنگاری علم و فنّاوری ابعزار
مفیدی برای تصمیمگیری در ارتباط با سیاس گعذاری تحقیقعا و فنّعاوری ،چعه در سعطح ملعی و چعه
منطقهای یا حتی در سطوح پایینتر در اختیار ما طرار میدهد .فهالی هایی با عنعوان آینعدهنگاری علعم و
فنّاوری با سرع بیسابقهای در اکثر کشورهای توسههیافتعه و حتعی کشعورهای درحالتوسعهه ،در حعال
پیگیری و اجرا اس  .فواید حاصل از انجا آیندهنگاری فنّاوری برای سیاس گذاران عرصه علو و فنّعاوری
آنچنان ارزشمند اس که نمیتوانند چگونگی انجا این فرآیند را نادیده بگیرنعد و حاضعرند بعرای انجعا
صحیح و مؤثر این فرآیند منابع بسیاری همچون منابع زمانی ،مالی و )...را فراهم نمایند .انجعا صعحیح و
مؤثر یم پروژه آیندهنگاری نیز مسعتلز اطعالع داشعتن و آگعاهی نسعب بعه ابهعاد مختلعف یعم پعروژه
آیندهنگاری اسع  . (Omara et al, 2020: 5).آینعدهنگاری از اوایعل دهعه  1331معیالدی بعا اسعتقبال
فزایندهای از جانب سیاس گذاران علم و فنّاوری در کشعورهای مختلعف روبعهرو شعده اسع  .بعه جعرأ
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میتوان گف که اکثر طریب بهاتفاق کشعورهای توسعهه یافتعه و بسعیاری از کشعورهای در حعال توسعهه،
برنامههایی را در خصوص آیندهنگاری تدارک دیدهاند تا بتوانند بعا اسعتفاده از فوایعد بشعمار آینعدهنگاری،
توانمندیهایی برای دستگاههای علم و فنّاوری خود ایجاد نموده و از فرص های موجود و در حعال ظهعور
بیشترین استفاده را ببرند .آیندهنگاری بهواسطه فرآیندهای تهاملی خود و بدین دلیل که تعالش مینمایعد
تمامی بازیگران فهال یم جامهه را درگیر فرآیند خود سازد ،بسیاری از چالشهایی که دول ها در دنیعای
کنونی با آنها مواجه میباشند را بهگونعهای اثعربخش پاسعخ داده و بحعران شکسع سیسعتم را برطعرف
میسازد .اجرای فرآیندهای آیندهنگاری در سعطح سیسعتم ملعی باعع میشعود تعا وفعاق ،همعاهنگی و
همجهتی اطداما آتی ،بین بازیگران سیستم برطرارشده و درنتیجعه منعابع مختلعف بعه صعورتی کعارا بعه
حوزههای دارای اولوی تخصیص داده شوند رهنما و همکاران.)141 :1330 ،

شکل  -1مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازهگیری متغیرها
مقدوده مورد مطالعه

استان مازندران در شمال کشور به صور نوار کشیده ای از شرق به غرا گسترده شعده اس شعکل .)2
به لحاگ موطهی سیاسی حد شمالی آن دریای خزر ،حد غربی آن استان گیالن ،حعد شعرطی آن اسعتان
گلستان و باالخره در حد جنوبی آن استان های تهران و سمنان واطع شده اس  .مسعاح اسعتان حعدود
 24131/3کیلومتر مربع اس و در حدود  1/42درصد مساح کل کشور را تشکیل می دهد .بعر اسعاس
آخرین تقسیما کشوری در سال  ،1311این استان دارای  11شهرسعتان 11 ،شعهر 41 ،بخعش و 111
دهستان میباشد .همچنین براساس آخرین سرشماری جمهیتی صور گرفته در سعال  1331جمهیع
استان بالغ بر  3213100نفر میباشد که شامل  1114012خانوار و  1214110نفعر معرد و 1223101
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نفر زن میباشند 11.30 .درصد از جمهی استان را مردان و  43.23از جمهی استان را زنعان تشعکیل
م عیدهنععد 10.درصععد جمهی ع اسععتان سععاکن شععهر و  43درصععد از جمهی ع اسععتان س عاکن روسععتا
میباشند.تراکم نسبی جمهی استان  131نفر در هر کیلومتر مربع معیباشعد کعه نسعب بعه جمهیع و
وسه کشور جمهی باالئی را در خود جای داده اس  .مازندران تنها استانی اس که با سه محور هعراز ،
کندوان و سواد کوه با مرکز کشور مرتبط بوده و سه فرودگاه ساری ،نوشهر و رامسر ارتباط هوائی آن را بعا
سایر نقاط برطرار ساخته و راه آهن سراسری از آن عبور میکند .عالوه بعر آن جعاده سعاحلی از رامسعر تعا
بابلسر به طول  221کیلومتر و با فاصله  11الی  311متر از کنار دریا میگذرد.
به لحاگ طبیهی استان مازندران به صور نوار پهن و طوسی شکلی اس که کوههای البرز در جنعوا
و دریای مازنعدران شمال آن را فرا گرفته اس  .حوضه آبریز مذکور جزء حوضه رسوبی محسوا میشعود
کعه بهعد از رخعداد زمین ساختی سیمیرین پیشین تشکیل شده و در آن رسواگذاری بوجعود آمعده تعا
حرکعا کعوهزایی اواخعر دوران دو زمین شناسی ،چینخوردگی با مجموعه چینهای موازی با امتععداد
شعمال بعاختری -جنعوا خاوری ایجاد کرده اس  .آا و هوای مازندران ،مهتدل و مرطوا مهعروف بعه
مهتدل خزری ) اس  .امتداد کوههای البرز در جنوا ،نزدیکی به دریا و پوشعش گیعاهی از دالیعل اصعلی
تهدیل آا و هوای این منطقه اس  .از لحاگ طبیهی مازندران به سه طسم اصلی کوهستانی در جنعوا،
میان بند در وسط و جلگه ای در شمال تقسیم میشود .شیب نعاهمواریهعای آن از غعرا بعه شعرق بعه
موازا دریای خزر اس  .رشته کوه البرز با رودهای کوچم و بزرگی کعه درامتعداد شعمالی  -جنعوبی آن
جریان دارند به سه منطقه غربی ،مرکزی و شرطی تقسیم شده اس سای استانداری استان مازندران).

شکل  -2موطهی منطقه مورد مطالهه ترسیم :نگارندگان)1411 ،
فرآیند انجا تققی

به منظور شناسایی پیشرانهای کلیدی مؤثر بر وضهی آیندة توسهة منطقهای اسعتان مازنعدران ،یکعی از
رایجترین روشها برای جمع آوری نظرا کارشناسعان روش دلفعی اسع  .در ایعن روش از متخصصعان و
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کارشناسان حوزة مورد مطالهه درخواس میشود که نظریا و طضاو های خود را دربارة موضعوع ارائعه
دهند .در فاز اول برای تشکیل سیستم پایه ) جمع آوری اطالععا روش طوفعان فکعری ،یعا بعه عبعار
دیگر ،مصاحبه با خبرگان ،و بررسی اسنادی در این زمینه به کار گرفته شده اس  .در این فاز ،متغیرهعای
راهبردی توسهة استان مازندران ،با توجه به درون استانی)زیرسیستمی( یا فرا استانی فراسیستمی ) بودن
به سه دستة طابلی های توسهة استان ،متغیرهای کالن مؤثر بر توسهة استان و شعگفتی سعازهای آینعده
تقسیم شدهاند .این متغیرها با مرور بخش اول برنامة آمایش استان مازندران) مطالها تحلیعل وضعهی و
ساختار ،مصوا  (1331و مصاحبه با خبرگان جمع آوری شدهاند جدول.)1
جدول  -1مهرفی متغیرهای پژوهش
ردی

نوع متغیر

1

تاثیرگذار

2
3
4
1

دو وجهی
ریسم
هدف
تاثیرپذیری

2
0
1

مستقل
تنظیمی
اهرمی ثانویه

متغیر
خشکسالی ،مخاطرا محیطی ،گردشگری ،صنه و مهدن ،شبکه حمل و نقل،
بهرهوری نیروی کار و سرمایه ،صنایع وابسته به نف و گاز
سرمایه گذاری ،کشاورزی
سیاس و امنی ملی
جمهی و سرمایه انسانی ،منابع آا
اشتفال ،محیط زیس و منابع طبیهی ،نظا سکونتگاهی شهری و روستایی،
مهاجر
طوانین و مقررا  ،فناوریهای نوین ،تهامال طومی
شیوه مدیری
انرژی های نو و پاک

به طوریکه متغیرهای مستخر از آمایش استان مازندران و متغیرهای به دس آمعده از مصعاحبه بعا
خبرگان با هم تلفیق ،و پایگاهی از متغیرهای راهبردی اسعتان مازنعدران در افعق برنامعه را تشعکیلدادند .
سؤالهای مصاحبه به شکلی سازمان یافتهاند که در نهای نظر خبرگان دربارة متغیرهای راهبردی توسهة
استان مازندران برای افق ،در سه شاخة اصلی طابلی های توسهة استان مازندران ،متغیرهای کالن مؤثر بر
توسهه و شگفتی سازهای آینده و در زیرشاخههایی مانند منابع طبیهی ،اطتصعادی ،اجتمعاعی ،سیاسعی و
مدیریتی ،مالحظا امنیتی و سایر ،شناسایی و طبقهبندی شدهاند .برای محاسعبة تهعداد جامهعة آمعاری
خبرگان در روشهای خبره محور ،فرمول یا رابطة دطیقی وجود ندارد .در این تحقیق نیز ،جامهعة آمعاری
خبرگان متشکل از  11نفر مدیران فهال اجرایی استان 0 ،اعضای هین علمی و 1کارشناسان برنامهریزی
در سطوح مختلف با تخصصهای علو اطتصادی ،برنامهریزی اجتماعی ،جامهه شناسی گعرایش اطتصعاد و
توسهه ،برنامهریزی شهری و منطقهای ،محیط زیس  ،مدیری صنهتی و بازرگانی بوده اس .
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در فاز دو ) تحلیل اجزای سیستم پایه( ،متغیرهای راهبردی توسعهة اسعتان مازنعدران و طابلی هعای
توسهة استان مازندران در افق برنامه گونهبندی و تحلیل میشوند .بعرای ایعن منظعور روش تحلیعل آثعار
متقاطع عوامل با نر افزار به کار گرفته شده اس  .روش این نر افعزار بعدین گونعه اسع کعه متغیرهعای
شناسایی شده در فاز اول را در ماتری تحلیل آثار وارد کرده و میزان ارتباط این متغیرها با حوزة مربوطه
توسط خبرگان تشخیص داده میشود .میزان ارتباط ،با اعداد بین صفر تا سه سنجیده میشود .عدد صعفر
به منزله بدون تأثیر اس  .عدد یم به منزلة تاثیر ضهیف و ععدد دو بعه منزلعه تعاثیر متوسعط اسع و در
نهای عدد سه به منزله تاثیر زیاد اس  .بدین ترتیب ،مجموع امتیاز سطرها ،میزان تأثیرگذاری و مجموع
امتیاز ستون ها ،میزان تأثیرپذیر ی متغیرها را نشان میدهد .اگر تهداد متغیرهای شناسایی شده  nباشعد،
یم ماتری  n × nبه دس میآید که در آن آثار متغیرها بر یکدیگر مشخص شده اس .
جدول  -2عوامل کلیدی مؤثر بر توسهه استان مازندران
قبقهبندی

عوامل
اقتصادی

عوامل
اجتماعی

عوامل

نا متغیر
مزی رطابتی
ارزش افزوده
اشتغال
ساختار اشتغال
تولید ناخالص داخلی
تنوع محصوال
تمرکز فهالی ها
بهرهوری
میزان جمهیتی
طو و مذهب
سرمایه اجتماعی
مهاجر
الگو های مصرفی
ترکیب جمهیتی
توسهه انسانی
بهداش عمومی
مشارک مردو و مشارک
اجتماعی
زیرساخ های فناوری اطالعا

قبقهبندی

نا متغیر
فهالی کارکردها
ساختار روستاهای استان

عوامل
سکونتگاهی

مکان های مرکزی
ساختار فهالی ها
ساختار شهرها

محیط زیس

عوامل زیست
مقیطی

تهادل اکولوژیکی
خطرا طبیهی

طابلی های مهدنی و طبیهی
عوامل پیوندها

پیوندهای حمل و نقل

02
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رسانه ها
شبکهی ارتباطی
شبکههای بهداشتی و درمانی
زیربناهای روستایی
شبکهی توزیع انرژی
شبکهی حمل و نقل

زیربنایی

پیوندهای جمهی
پیوندهای خدما
پیوندهای اجتماعی-فرهنگی
پیوندهای ملی
پیوندهای فراملی
پیوندهای اطتصادی

یافتههای پژوهش

بر اساس روش دلفی که در فوق اشاره شد 41 ،متغیعر در  2حعوزه بعه عنعوان عوامعل معؤثر بعر وضعهی
توسههی استان شناسایی و سپ با روش تحلیل اثرا متقابل ساختاری با نر افزار  MICMACجهع
استخرا عوامل اصلی تأثیرگذار بر وضهی آیندهی منطقه ی مورد مطالهه مورد تحلیل طعرار گرفتنعد .بعر
اساس تهداد متغیرها ابهاد ماتری  41×41بود که در  2حوزهی مختلف تنظیم شده اس  .تهداد تکرارهعا
 2بار در نظر گرفته شد میزان پرشدگی ماتری  11.11درصد اس کعه نشعان دهنعدهی ضعریب خعوا
میباشد .از مجموع  1421رابطهی طابل ارزیابی در این ماتری  103رابطعهی ععدد صعفر 440 ،رابطعهی
عدد یم 201 ،رابطهی عدد دو و  232رابطهی عدد سه بوده اسع  .از طعرف دیگعر معاتری بعر اسعاس
شاخصهای آماری با  2بار چرخش دادهای از مطلوبی و بهینه شدگی  111درصعد برخعوردار بعوده کعه
حاکی از روایی باالی پرسشنامه و پاسخ های آن اس  .در ادامه جه تحلیل کلعی محعیط سیسعتم و در
نهای جه شناسایی پیشرانها ،عوامل کلیدی مؤثر به بررسی پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرهعا و
همچنین به بررسی رتبهبندی و جابجایی متغیرها پرداخته شد.
جدول  -3تحلیل اولیهی دادههای ماتری

اثرا متقابل

شاخص

مقدار

ابهاد ماتری
ابهاد تکرارها
تهداد صفر ها
تهداد یم
تهداد دو
تهداد سه
جمع
درجه ی پرشدگی

41
2
103
440
201
232
1421
11/11

یافتههای تحقیق)1411 ،
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جدول  -4درجهی مطلوبی و بهینه شدگی ماتری
چرخش

تاثیرگیاری

تاثیرپییری

1
2

111%
111%

111%
111%

یافتههای تحقیق)1411 ،
ارزیابی پالن تأثیرگیاری و تأثیرپییری متغیرها

نحوهی توزیع و پراکنش متغیرها در صفحهی پراکندگی ،حعاکی از میعزان پایعداری و ناپایعداری سیسعتم
اس  .در حوزهی روش تحلیل اثرا متقابل ساختاری تح نعر افعزار  MICMACدر مجمعوع دو نعوع
پراکنش تهریف شده اس که به نعا سیسعتمهعای پایعدار و سیسعتمهعای ناپایعدار مهعروف هسعتند .در
سیستمهای پایدار پراکنش متغیرها بصور  Lانگلیسی اس یهنی برخی متغیرها دارای تأثیرگذاری بعاال
و برخی دارای تأثیرپذیری باال هستند .در سیستمهای پایدار مجموععا سعه دسعته متغیعر طابعل مشعاهده
اس .
الف -متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر سیستم عوامل کلیدی)
ا -متغیرهای مستقل
 متغیرهای خروجی سیستم متغیرهای نتیجه)در این سیستم جایگاه هر یم از عوامل کامال مشخص و نقش آن نیز به وضوح طابعل ارایعه اسع  .در
مقابل در سیستمهای ناپایدار وضهی پیچیدهتر از سیستمهای پایدار اس  .در این سیسعتم ،متغیرهعا در
حول محور ططری صفحه پراکنده هسعتند و متغیرهعا در اکثعر مواطعع حالع بینعابینی از تأثیرگعذاری و
تأثیرپذیری را نشان میدهند که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل مینماید .با ایعن حعال
در این سیستم نیز راههایی ترسیم شده اس که میتواند راهنمای گعزینش و شناسعایی عوامعل کلیعدی
باشد .در سیسعتمهای ناپایعدار نیعز ،متغیرهعای تأثیرگعذار .متغیرهعای دو وجهعی متغیرهعای ریسعم و
متغیرهای هدف) ،متغیرهای تأثیرپذیر با نتیجعهی سیسعتم ،متغیرهعای مسعتقل و متغیرهعای تنظیمعی
اهرمی ثانویه) طابل مشاهده هستند.)Godet, 2003: 21 :
آنچه از وضهی صفحهی پراکندگی متغیرهای مؤثر بر وضهی آینده ی توسعههی منطقعهای اسعتان
میتوان دریاف وضهی ناپایداری سیستم اس  .اکثرا ،متغیرها در اطراف محعور ططعری صعفحه پراکنعده
هستند به غیر از چند عامل محدود که نشان میدهنعد دارای تأثیرگعذاری بعاالیی در سیسعتم هسعتند و
بقیه ی متغیرها از وضهی تقریبا متشابهی نسب به همدیگر برخعوردار هسعتند .متغیرهعا دارای دو نعوع
تأثیر هستند :تأثیرا مستقیم و تأثیرا غیرمستقیم که در زیر به تفصیل شرح داده شده اس .

04
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ارزیابی تأثیرگیاری و تأثیرپییری مستقیم متغیرها

در این بخش بعرای تحلیعل تعأثیرا مسعتقیم متغیرهعا هعر کعدا از روابعط متغیرهعا توسعط نعر افعزار
 MICMACسنجیده شده اس  .بدین ترتیب که ابتدا با توجه بعه جعدول  2میعزان و در جعای تعأثیرا
مستقیم متغیرها بر همدیگر بدس آمده و همچنین به دلیل اینکه شیوهی توزیعع و پعراکنش متغیرهعای
مؤثر بر توسههی منطقهای استان در صفحهی پراکندگی ،حاکی از ناپایداری سیستم میباشد ،لعذا هشع
دسته متغیر متغیرهای تأثیر گذار ،متغیرهای دو وجهی ،ریسم ،هدف ،متغیرهعای تنظیمعی ،متغیرهعای
تأثیرپذیر ،متغیرهای مستقل و اهرمی ثانویه) طابل شناسایی هستند.
جدول  -1میزان تاثیرا مستقیم متغییرها
میزان

میزان

تاثیرگیاری

تاثیرپییری

تولید ناخالص
داخلی
اشتغال
ساختار اشتغال

112

111

00
24

31
10

ارزش افزوده

02

31

تنوع محصول
بهرهوری

22
11

43
14

تمرکز فهالی ها

12

11

مزی رطابتی
سرمایه اجتماعی
میزان جمهی
مهاجر
مذهب
بهداش عمومی
توسههی انسانی
ترکیب جمهی
الگوهای مصرف
مشارک
اجتماعی

03
20
21
21
31
03
01
41
42

02
01
01
32
33
13
04
20
11

11

41

متغیر

متغیر
شبکههای بهداشتی و
درمانی
زیربناهای روستایی
رسانههای جمهی
زیرساخ های فناوری
اطالعا
محیط زیس
تهادل اکولوژیکی
طابلی های مهدنی و
طبیهی
مخاطرا طبیهی
ساختار شهر ها
ساختار روستاها
فهالی های روستا شهرها
مکان های مرکزی
فهالی کارکری
پیوندهای حمل و نقل
پیوند جمهیتی
پیوندهای خدماتی
پیوندهای اجتماعی
فرهنگی

میزان

میزان

تأثیرپییری

تاثیرگیاری

03

00

41
23

21
40

20

11

13
01

23
11

24

02

12
43
41
21
13
40
01
03
12

14
12
11
11
24
21
11
01
13

02

21
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شبکهی
ارتباطا
شبکهی حمل و
نقل
شبکه توزیع
انرژی

00

01

پیوندهای ملی

32

01

02

33

پیوندهای فراملی

31

11

12

21

پیوندهای اطتصادی

32

30

1938

1938

کل

01

متغیرهای تأثیرگیار

متغیرهایی که درصد تأثیرگذاری آنها نسب به تأثیرپذیری بسیار باالتر هسعتند را شعامل میشعود و ایعن
متغیرها در شمال غربی پالن تأثیرگذاری  -تأثیرپذیری طرار میگیرند .در این راستا با توجه بعه شناسعایی
سیستم به عنوان سیستم ناپایدار ،وجود عوامل تأثیر گذار با درجه ی بسیار باال و طعرار گیعری در منتهعی
الیه نمودار در سم شمال غربی بهید بعه نظعر میرسعد .زیعرا وجعود متغیرهعا در ایعن محعل بیشعتر در
سیستمهای پایدار حاکم میباشد .متغیرهای زیر با توجه به موطهی طرارگیری آنهعا در پعالن تأثیرگعذاری
 تأثیرپذیری متغیرهای تأثیرگذار نامیده میشوند.جدول  -2نحوه توزیع متغیرهای تاثیرگذار براساس طبقهبندی آنها
قبقهبندی

متغیر

فاکتور اطتصادی
فاکتور اجتماعی
فاکتور زیرساختی و مدیریتی
فاکتور ساختارسکونتگاهی

ساختار اشتغال بهرهوری نیروی کار و سرمایه ،صنایع وابسته به نف و گاز)
مهاجر  ،میزان جمهی  ،سرمایه ی اجتماعی
زیرساخ های فناوری اطالعا خشکسالی ،مختطرا طبیهی)
ساختار فهالی صنه و مهدن)

متغیرهای دو وجهی

متغیرهای دو وجهی دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باالیی هستند و هر عملی بر روی ایعن متغیرهعا ،بعر
روی سایر متغیرها نیز واکنش و تغییری را ایجاد خواهد کرد .موطهی طرارگیعری ایعن متغیرهعا در پعالن
تأثیرگذاری -تأثیرپذیری در ناحیهی شمال شرطی طرار دارند .متغیرهای دو وجهی ظرفیع بسعیار بعاالیی
جه تبدیل شدن به متغیرهای کلیدی سیستم را دارا هستند که تهداد زیادی از آنها در این پژوهش بعه
عنوان متغیرهای کلیدی انتخاا شدهاند .همچنین این متغیرهعا را میتعوان بعه دو دسعته ی متغیرهعای
ریسم و متغیرهای هدف تقیسم بندی کرد.
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متغیرهای ریسم :این متغیرها در نمودار اثرگذاری و اثرپذیری در اطراف خط ططری و ناحیعه شعمال
شرطی طرار میگیرند و ظرفی بسیار زیادی برای تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم دارند.
متغیرهای هدف :این متغیرها زیر ناحیه ططری شعمال شعرطی در نمعودار تأثیرگعذاری و تأثیرپعذیری
طرارمیگیرند و در واطع نتایج تکاملی سیستم و نمایانگر اهداف ممکن در سیستم هستند .بعا دسع کعاری
این متغیرها میتوان به تکامل سیستم برنامه و هدف دس یاف  .متغیرهعای زیعر بعا توجعه بعه موطهیع
طرارگیری آنها در پالن تأثیرگذاری  -تأثیرپذیری متغیرهای دو وجهی شناخته میشوند:
جدول  -0نحوهی توزیع متغیرهای دو وجهی براساس طبقهبندی آنها
قبقهبندی

متغیر

فاکتور اطتصادی
فاکتور اجتماعی
فاکتور زیرساختی و مدیریتی

تولید ناخالص داخلی ،پیوندهای اطتصادی ،اشتغال ،ارزش افزوده ،بهرهوری
شبکههای بهداشتی درمانی جمهی  ،سرمایه انسانی)
شبکهی حمل و نقل کشاورزی ،سیاس  ،امنی  ،منابع آا)

یافتههای تحقیق)1411 ،
متغیرهای تأثیرپییر

این متغیرها در طسم جنواشعرطی پعالن تأثیرگعذاری – تأثیرپعذیری طعرار دارنعد و میتعوان آنهعا را
متغیرهای نتیجه نیز نامید .این متغیرها از تأثیرپذیری بسیار باال از سیستم و تأثیرگذاری بسعیار پعایین در
سیستم برخوردار هستند .متغیرهای زیر بعا توجعه بعه موطهیع طرارگیعری آنهعا در پعالن تأثیرگعذاری –
تأثیرپذیری متغیرهای تأثیرپذیر شناخته میشوند:
جدول  -1نحوه توزیع متغیرهای تاثیرپذیر براساس طبقهبندی آن ها
قبقهبندی
پیوندها
فاکتور زیرساختی و مدیریتی

متغیر
پیوندهای فراملی ،پیوندهای ملی ،پیوندهای حمل و نقل
محیط زیس و منابع طبیهی ،نظا سکونتگاهی شهری و روستایی ،مهاجر

متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل ،شامل متغیرهایی که دارای تأثیرگذاری پایین و همچنین میزان تأثیرپذیری آنهعا هعم
پایین میباشد .این متغیرها در طسم جنوا غربی پالن تأثیرگذاری – تأثیرپذیری طرار دارند .متغیرهعای
زیر با توجه به موطهی طرارگیری آنها در پعالن تأثیرگعذاری – تأثیرپعذیری متغیرهعای مسعتقل خوانعده
میشوند.
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جدول  -3نحوه توزیع متغیرهای مستقل براساس طبقهبندی آن ها
قبقهبندی

متغیر

فاکتور اطتصادی
فاکتور اجتماعی
فاکتور ساختار سکونتگاهها
فاکتور طبیهی

تمرکز فهالی ها طوانین و مقررا )
مشارک اجتماعی ،الگوی مصرف ،مذهب تهامال طومی)
ساختارشهرها ،ساختارروستاها فناوری های نوین)
مخاطرا طبیهی

یافتههای تحقیق)1411 ،
متغیرهای تنظیمی (اهرمی ثانویه)

متغیرهای تنظیمی در اطراف مرکز ثقل نمودار یا پالن تأثیرگذاری – تأثیرپذیری طعرار دارنعد و در برخعی
مواطع به عنوان اهرمی ثانویه متغیرهای هدف ضهیف و متغیرهای ریسعم ضعهیف عمعل میکننعد .ایعن
متغیرها میتوانند به متغیرهای تأثیر گذار و یا متغیرهای دو وجهی متغیرهعای هعدف و ریسعم) ارتقعاء
یابند .متغیرهای زیر با توجه به موطهی طرارگیری آنهعا در پعالن تأثیرگعذاری – تأثیرپعذیری متغیرهعای
تنظیمی شناخته میشوند:
جدول  -11نحوهی توزیع متغیرهای تنظیمی براساس طبقهبندی آن ها
قبقه بندی

متغیر

فاکتور اطتصادی
فاکتور اجتماعی
فاکتور زیربنایی
فاکتور ساختارسکونتگاهها
فاکتور طبیهی
فاکتور پیوندها

مزی رطابتی ،تنوع محصول
توسههی انسانی ،بهداش عمومی ،ترکیب جمهی
شبکهی ارتباطا  ،شبکهی توزیع انرژی ،زیربنای روستایی ،رسانههای جمهی
مکان مرکزی ،فهالی کارکردی
تهداد اکولوژی ،محیط زیس انرژی های نو و پاک)
پیوند خدماتی ،پیوندهای جمهیتی ،پیوندهای اجتماعی فرهنگی

یافتههای تحقیق)1411 ،

باتوجه به ماهی ناپایداری سیستم ،به نظر میرسد بخشی از این متغیرها در این طسم از صفحه
دارای ماهی خروجی سیستم هستند و باید به نوعی آن را متغیرهای خروجی مستقل نامید.
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شکل  -3پراکندگی متغیرها براساس تاثیرا مستقیم متغیرها

شکل  -4ارتباط مستقیم بین متغیر ها تاثیرا ضهیف تا بسیار طوی)
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شکل  -1ارتباط مستقیم بین متغیرها تاثیرا میانه تا بسیار طوی)

شکل  -2ارتباط مستقیم بین متغیر ها تاثیرا طوی تا بسیار طوی)
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ارزیابی تأثیرگیاری و تأثیرپییری غیرمستقیم متغیرها

در این روش هر کدا از روابط متغیرها توسط نر افزار  MICMACبه توان  4 ،3 ،2و ...رسانده و بر ایعن
اساس اثرا غیرمستقیم متغیرها سنجیده شده اس  .در تحلیل صفحهی پراکندگی تأثیرا غیرمسعتقیم
متغیرهای مؤثر بر وضهی توسههی منطقعهای اسعتان مازنعدران هماننعد صعفحهی پراکنعدگی تعأثیرا
مستقیم متغیرها میتوان این دسته از متغیرها را در سیستم شناسایی کرد .آنچه که از مقایسعه ی نتعایج
تحلیل اثرا مستقیم و غیرمستقیم بدس آمده این اس که این پنج دسته از متغیرها را در سیسعتم بعا
کمترین تغییرا و جابجایی در ارزیابی تأثیرا غیرمستقیم متغیرها تکرار شدهاند که در جدول شعمارهی
 ،11میزان تأثیرا غیرمستقیم متغیرها پراکندگی انواع متغیرها را نشان داده اس .
جدول  -11میزان تاثیرا غیرمستقیم متغیرها برهمدیگر
میزان

میزان

تاثیرگیاری

تاثیرپییری

433123
210312
121112
114201
111012
141213
234323
111213

123111
143411
224132
142231
111112
14221
123113
412331

الگوهای مصرف

401101

141222

تمرکز فهالی ها
مشارک اجتماعی
مخاطرا طبیهی
فهالی روستا شهری
طابلی های مهدنی و
طبیهی
مکان مرکزی
اجتماعی و فرهنگی
مهاجر
اشتغال
مزی رطابتی
سرمایه اجتماعی

413111
241011
402111
211123

121140
401311
1121330
113340

132312

432341

111123
400410
222212
220213
141324
114144

133432
121112
121034
141332
111123
121213

متغیر
زیرساخ فناوری اطالعا
مذهب و طومی
ساختار روستاها
ساختار شهرها
زیربناها روستایی
ترکیب جمهی
فهالی کارکردی
شبکه توزیع انرژی

متغیر
پیوند جمهیتی
بهداش عمومی
تنوع محصول
رسانههای جمهی
پیوندهای حمل و نقل
تهادل اکولوژیکی
شبکه حمل و نقل
ارزش افزوده
شبکههای بهداشتی و
درمانی
ساختار اشتغال
پیوندهای اطتصادی
بهرهوری
توسهه انسانی
شبکه ارتباطا
پیوندهای ملی
محیط زیس
پیوندهای خدماتی
تولید ناخالص داخلی
پیوندهای فرا ملی
کل

میزان

میزان

تاثیرگیاری

تاثیرپییری

120111
441433
431213
331031
4414224
431302
403410
413010
431411

144142
110134
124300
423001
123110
141120
410201
143021
141101

140302
241011
214134
111101
113202

123401
111101
113412
141011
113011

131311
441113
114111
430133
333131
3112

112314
121331
114141
111211
433101
3112
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شکل  -0پراکندگی متغیرها براساس تاثیرا غیرمستقیم متغیرها

شکل  -1ارتباط غیرمستقیم بین متغیرها تاثیرا ضهیف تا بسیار طوی)
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شکل  -3ارتباط غیرمستقیم بین متغیرها تاثیرا میانه تا بسیار طوی)

شکل  -11ارتباط غیرمستقیم بین متغیرها تاثیرا طوی تا بسیار طوی)
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جدول  12رتبهبندی میزان تاثیرا مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بعر همعدیگر را نشعان میدهعد .و
شکل  11میزان جابهجایی عوامل در تاثیرا مستقیم و غیرمستقیم را نشان میدهد.
جدول  -12رتبه بندی میزان تاثیرا مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر
متغیر
مشارک
س اشتغال
فهالی
اطتصادی
مهاجر
اشتغال
بهرهوری
طومی
فهالی ر ش
زیربناها
ارتباطا
اجتماعی
توسهه
پیوندجمهی
خدماتی
جمهی
طابلی ها
رطاب
روستاها
ملی
شهرها
شبکه انرژی
زیرساخ
مکان مرکزی
تنوع محصول
اکولوژیم
تولید داخل
حمل ونقل
الگو مصرف
مخاطرا

تأثیرگیاری

تأثیرگیاری

مستقیم

غیرمستقیم

310
314
311
311
314
314
311
231
231
211
211
211
211
202
223
221
221
221
213
213
240
240
241
241
241
241
241
231
221
221

314
314
311
310
314
313
230
234
231
211
213
211
211
204
221
222
221
224
212
210
243
244
233
243
230
241
241
232
221
223

متغیر

تأثیرگیاری

تأثیرگیاریغیرمستقیم

مستقیم
روستاها
زیربناها
مخاطرا
تمرکز فهال
مهاجر
بهداش
طومی
شهرها
الگو مصرف
اشتغال
رطاب
ارزش افزود
ش بهداش
جمهی
پیوندجمهی
توسهه
مکان مرکزی
اکولوژیم
فهالی
حمل و نقل
س اشتغال
محیطزیس
زیرساخ
پیوندها
تنوعمحصول
فهالی ر ش
اجتماعی
اطتصادی
بهرهوری
ملی

314
211
212
202
202
223
222
222
222
222
222
222
222
223
223
223
221
221
212
212
212
212
213
213
213
211
211
211
211
240

312
211
212
201
202
201
222
224
221
224
222
222
222
223
223
224
211
221
212
212
212
212
213
214
214
243
212
211
211
241
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پیوندها
تمرکز فهال
محیط زیس
بهداش
حمل و نقل
ش بهداش
ارزش افزود
فراملی
رسانه

221
211
211
212
212
212
133
133
131

231
213
213
214
214
212
211
133
133
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ارتباطا
تولید داخل
طابلی ها
خدماتی
شبکه انرژی
مشارک
رسانه
ش حملونقل
فراملی

244
244
241
241
234
221
221
222
212

244
243
244
241
234
221
224
221
213

شکل  -11میزان جابه جایی عوامل در تاثیرا مستقیم و غیرمستقیم

در نهای با استفاده از نتایج به دس آمده  11عامل کلید مستقیم و غیرمستقیم بعه دسع آمعد کعه
در جدول  13نشان داده شده اس  .بدین ترتیب متغیر مشارک مهمترین و کلیدیترین عامعل مسعتقیم
و غیرمستقیم در توسهه استان مازندران میباشد .بهد از آن ساختار اشتغال بیشترین تآثیر را دارد.
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جدول  -13پیشرانهای کلیدی مستقیم و غیرمستقیم
ردی
1
2
3
4
1
2
0
1
3
11
11
12
3
14
11
12
10
11

متغیر

تأثیرگیاری
مستقیم

متغیر

تأثیرگیاری
غیرمستقیم

مشارک
ساختار اشتغال
فهالی
اطتصادی
مهاجر
اشتغال
بهرهوری
طومی
فهالی روستایی شهری
زیربناها
ارتباطا
اجتماعی
توسهه
پیوندجمهی
خدماتی
جمهی
طابلی ها
رطاب

310
314
311
311
314
314
311
231
231
211
211
211
211
202
223
221
221
221

مشارک
ساختار اشتغال
اطتصادی
فهالی
اشتغال
مهاجر
بهرهوری
طومی
فهالی روستایی شهری
ارتباطا
زیربناها
اجتماعی
توسهه
پیوند جمهی
خدماتی
جمهی
رطاب
طابلی ها

314
314
311
310
314
313
230
234
231
211
211
213
211
204
221
222
224
221

نتیجهگیری

یافتههای حاصل از این پژوهش ،بیانگر آن اس که دستیابی به توسهة منطقعهای مسعتلز دسعتیابی بعه
یم نظا برنامهریزی جامع و کارآمد در محتوا و فرایند اس  .در عین حعال ،بعا توجعه بعه اینکعه زنعدگی
حال حاضر ،تغییرا اجتماعی  -اطتصادی و فن آوری با سرع روزافزون ،دانش برنامهریعزی را بعا چعالش
مواجه ساخته اس  ،از این رو ،ضرور دگرگونی و اتخاذ رویکرد مناسب در محتوا و فرآینعد برنامعهریعزی
توسهه ،الگوهای سنتی فرآیند برنامهریزی به شیوههای فنسعاالرانه را منسعون نمعوده و لعزو اسعتفاده از
رویکردهای راهبردی و مشارکتی و به کارگیری روشهعا و ابزارهعای جدیعد را روشعن سعاخته اسع  .در
سالهای اخیر ،برنامهریزان شهری و منطقهای به دلیل برخورداری از ویژگعیهعایی همچعون پعیشبینعی
منسجم بلندمد  ،شبکهسازی ،تصویرسازی ،مشعارک گسعتردة ذینفهعان و شناسعایی و بعه کعارگیری
بازیگران و عوامل کلیدی ،رویکرد آیندهنگاری راهبردی را در جه پاسخگویی به چالشهعای مهاصعر بعه
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کار گرفتهاند .یکی از گا های اصلی در رویکرد آیندهنگاری ،شناسایی و تحلیل عوامل اصلی توسعهه اسع .
عوامل توسهه به عنعوان موتورهعای محعرک توسعهة بلنعد معد منطقعه از جایگعاه ویعژهای در سیسعتم
برنامهریزی فضایی استان مازندران برخوردارنعد .بعدیهی اسع هعر منطقعة جغرافیعایی از خصیصعههعای
برجسته و گاه منحصر به فردی برخوردار اس که لزوماً عامعل توسعهه و پیشعرف منطقعه نشعده اسع
بنابراین ،شناسایی این عوامل ،گا اول در برنامهریزیهای توسهه اس و بهعرهگیعری از ایعن پتانسعیلهعا
مستلز برنامهریزی ،تقوی و سرمایهگذاری به کمم ذینفهان و ذینفوذان و کلیه بعازیگرانی اسع کعه
در فرایند برنامهریزی سنتی مغفول ماندهاند.
در این پژوهش ،ابتدا به بررسی وضهی توسههی استان در چهارچوا آینعدهنگاری بعه تحلیعل کلعی
سیستم پرداخته شد ،که طبق نتایج بدس آمده این عوامل در مرحلعه ی اول شناسعایی شعدند .در ایعن
تحقیق ،در ابتدا  41متغیر به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر توسعههی انتخعاا شعده اسع  .نتعایج تحلیعل
الگوی پراکندگی عوامل بر روی محور تأثیرگذاری -تأثیرپذیری ،بیانگر وضعهی ناپایعدار سیسعتم اسعتان
مازنداران اس  .عوامل «تأثیرگذار» عموما عوامل هستند کعه در خعار از حعوزة تصعمیمگیری منطقعه و
دارای ابهععاد ملععی و بینالمللععی بععوده و در مقابععل عوامععل «تأثیرپععذیر» ،عمومععا نتیجععة برنامععهریزی،
سیاس گذاری و تصمیمگیریهای دیگر هستند .متغیرهای دارای تأثیرگذاری باال شعامل تولیعد ناخعالص
داخلی ،پیوندهای اطتصادی ،اشتغال ،ارزش افعزوده ،بهعرهوری ،شعبکههای بهداشعتی درمعانی جمهیع ،
سرمایه انسانی) و شبکهی حمل و نقل کشاورزی ،سیاس  ،امنی  ،منابع آا) معیباشعند .ایعن متغیرهعا
ظرفی بسیار زیادی برای تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم دارنعد و بعا ایجعاد تغییعرا در آنهعا
میتوان برنامه و هدف را تکامل داد .در حالی که پیوندهای فراملی ،پیونعدهای ملعی ،پیونعدهای حمعل و
نقل ،محیط زیس و منابع طبیهی ،نظا سکونتگاهی شهری و روستایی ،مهاجر جعزء متغیرهعای تعأثیر
پذیر میباشند .در نهای با استفاده از نتایج به دسع آمعده  11عامعل کلیعد مسعتقیم و غیرمسعتقیم بعه
دس که مشارک مهمترین و کلیدیتعرین عامعل مسعتقیم و غیرمسعتقیم در توسعهه اسعتان مازنعدران
میباشد .این عوامل در واطع چارک باالیی تأثیرا مستقیم معیباشعند کعه شعامل عوامعل معیشعوند کعه
براساس امتیاز عامل اول حداکثر در  21درصد پایینتر از آن طرار گرفتهاند .البتعه در انتخعاا ایعن عوامعل
باید عالوه برتأثیرا مستقیم ،به تأثیرا غیرمستقیم نیز توجعه کعرد کعه در جعدول  13بعا هعم مقایسعه
شدهاند.
-پیشنهادات کاربردی

بهکارگیری بخش خصوصی در ایجاد شغل و فهالی های اطتصادی.
حفاظ از منابع اکولوژیم و برنامهریزی برای استفاده بهینه ی بر اساس طرح های جامع حفاظ .
گسترش و تقوی زیرساخ ها و ارتباطا .

شناسایی پیشرانهای مؤثر و کلیدی ...
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توسععهة زیرسععاخ های حمععل و نقععل اسععتان بععه منظععور تجهیععز سععکونتگاهها و مراکععز فهالیع بععه
دسترسیهای
تقوی شبکة حمل و نقل به منظور گسترش ارتباطا درون و برون استانی.
توسههی پایدار حوزهی فهالی و کسب و کار در استان و حمایع و سعرمایه گعذاری جهع افعزایش
تولیدا ناخالص داخلی از تولیدا داخلی در جه توسههی مطلوا استان.
پیشنهادات پژوهشیبررسی متغیرهای تحقیق از جنبه های مختلف برای ارزیابی روش های آیندهنگاری.

بررسی متغیرهای مختلف در زمینعه هعای سیاسعی -امنیتعی ،علعم و تکنولعوژی ،تولیعد و ...معؤثر در
توسههی منطقه.
منابع
بهشتی ،محمدباطر و زالی ،نادر  .)1331شناسایی عوامل کلیدی توسهة منطقهای با رویکعرد برنامعهریعزی بعر پایعة
سناریو مطالهه موردی :استان آذربایجان شرطی ،مجله برنامهریزی و آمایش فضا :)11 1 ،ص .41-23
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مبتنی بر سناریو در سازمان زمین و مسکن شهر مشهد مقدس ،مجله اطتصاد و معدیری شعهر :21 ،ص -31
.12
رهنما ،محمد رحیم شاکرمی ،کیان و عباسی ،حامعد  .)1330شناسعایی و تحلیعل پیشعرانهای معؤثر بعر توسعهة
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آینده پژوهی تحلیل اثرا متقاطع و سناریو نویسی سایب مطالهعة معوردی :اسعتان کهگیلویعه و بویراحمعد)،
مجله پژوهشهای جغرافیایی انسانی :)12 2 ،ص .210-204
علیاکبری اسماعیل پوراحمد ،احمد و جالل آبادی ،لیال  .)1330شناسایی پیشرانهای معؤثر بعر وضعهی آینعدة
گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آیندهپژوهی ،فصلنامه علمی – پژوهشعی گردشعگری و توسعهه:)0 1 ،
ص .112 -101
گوهریفر ،مصطفی آذر ،عادل و مشبکی ،اصغر  .)1334آیندهپژوهی :ارائعه تصعویر آینعده سعازمان بعا اسعتفاده از
رویکرد برنامهریزی سناریو مورد مطالهه :مرکز آمار ایران) ،فصلنامه علو مدیری ایران :)11 31 ،ص .31-22
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