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چکيده
در عصر حاضر که با خصيصههاي عدم قطعيّت ،نوآوري و پيچيدگی مسائل شناخته مییشیود،
نظام برنامهريزي سنّتی با چالشهاي متنوّعی مواجه است .يکی از ضعفهاي نظام برنامیهريزي
منطقهاي رايج ،عدم شناسايی ،تحليل و بهکارگيري عوامل کليدي توسعة منطقه است؛ از ايی
رو ،پژوهش حاضر با هدف شناسايی عوامل کليدي توسعة استان خراسان شمالی بیا رويکیرد
آيندهنگاري راهبردي انجام گرفته است .اي پژوهش ،بیا رويکیردي آيندهنگرانیه از تکنيی
تحليل اثرات متقاطع بهره برده و جهت تحليل دادهها از نرمافزار مي

م

استفاده شده است.

نتايج تحليل اثرگذاري عوامل ،بيانگر وضعيّت ناپايدار در سيستم منطقة خراسان شمالی است.
با بهرهگيري از نتايج حاصل از اي پژوهش و تحليل عوامل اوّليّه 51 ،عامل کليیدي در توسیعة
منطقه شناسايی شدند .از بي اي عوامل ،توسعة جادّههاي اصیلی جديید جهیت پيونیدهاي
فرااستانی ،وجود قلمروهاي روستايی يکپارچه ،موقعيّت ژئوپلتي

اسیتان نسیبت بیه محیور

آسيايی شرق ،ارتقاء جادّههاي فرعی درون استانی در راستاي توسعة نظام سکونتگاهی ،تعادل
نسبی در رأس نظام شهري استان ،تقويت بازارچههاي مرزي و تنوّع بخشهیاي اقتصیادي بیا
عملکرد متوسّط عوامل کليدي استراتژي

هستند که میتواننید بیه عنیوان مبنیاي ترسیيم

سناريوها و تخصيص فضايی در سطح استان مورد استفاده قرار گيرند .نتيجة ايی مطالعیات و
شناخت عوامل کليدي ،مبنايی است براي سياستگذاري پايدار توسعة فضايی در آيندة استان
که میتواند تمامی اقدامات و سناريوسازيهاي بخشی و فضايی سطوح محلّی را در درون خود
يکپارچهسازي نمايد.

واژگان کليدي :آيندهنگاري راهبردي ،توسعة منطقهاي ،عوامیل کليیدي ،پايیداري سيسیتم،
خراسان شمالی.
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مقدّمه
موضوع آينده و شناخت بلندمدت آن در برنامهريزی شهری و منطقهای از اهمیت فراوانی برخوردار است .عدد
شناخت هوشمندانة آينده از ابزارهای برنامهريزی و نحوة بهکارگیری آنهدا در فرايندد برنامدهريزی متدث ر اسدت
(مايرز و کیتسوس .)2777 ،2در عصر حاضر که با خصیصههای عد قطعیت ،نوآوری و تغییر شناخته میشدود
(آمر 2و همکاران ،)2729 ،برنامهريزان شهری و منطقهای بده ودور فزاينددهای بده دنبدال بدهکارگیری اشدکال
مختلف رويکردهای آيندهمحور و برنامهريزی راهبردی در جهت پاسخگويی به چالشهای ايجادشده به واسدطة
تحوالت معارر ،رقابت بین شهرها ،دستور کار توسعة پايدار ،تحول حاکمیت شدهری و ...هسدتند (کراوزيدک و
رتکلیف .)2772 ،9تحقق توسعة همهجانبه و پايدار به عنوان «فرايند پیچیده ،جامع و چندبعدی که بهجز رشد
اقتصادی ،کلیة ابعاد و همة نیروهای يدک اجتمداع را شدامد شدده و همدة مدرد انتادار دخیدشددن در آن و
منتفعشدن از مواهب آن را دارند» مستلز برنامهريزی ارولی و مؤ ری اسدت کده دربردارنددة فرايندد تعداملی
میان نیروهای مؤ ر و بهرهمندان از توسعه ،رويکرد ترکیبدی پدايین بده بداال و بداال بده پدايین ،نگدر محلدی،
توانمندسازی و جوشش از پدايین جامعدة هدد ،،انتقدال داندش ،تجربده و مشدارکت مدؤ ر جامعده در فرايندد
برنامهريزی توسعه است (ايکا.)27 :2930 ،،
مقیاس و شدت مشکالت شهری [و منطقدهای] غالدب در سراسدر جهدان نشدان مدیدهدد کده فراينددها و
شیوههای برنامهريزی فعلی نمیتواند به شکد کارآمدی اهدا ،ارلیشان را محقق سازد .از داليدد اردلی ايدن
امر میتوان به مواردی همچون تغییر ،پیچیدگی و عد قطعیدت در جامعده ،فقددان يدک رويکدرد يکچارچده از
عنارر فیزيکی با ابعاد اجتماعی  -اقتصادی و زيستمحیطی ،جهدتگیدری کوتاهمددت در حرفدة برنامدهريزی،
منسوخشدن مدل پیشبینی بر اساس روندهای تاريخی و نیز همکاری محدود ذینفعان بخشهدای عمدومی و
خصوری در فرايندهای برنامهريزی اشاره کرد (رتکلیف و کراوزيک .)2722 ،1در واقع ،رويکردهای برنامدهريزی
سنتی نه چالشهای امروزی را به رسمیت میشناسند و نه با آنها مواجه میشوند .اوويندک 0معتقدد اسدت کده
رويکردهای برنامهريزی موجود بیش از حد مثموريتمحور و خیلیکم چالشمحور هستند (دراس 2و همکداران،
 .)2722بر اساس نار آلبرتس ،0برنامههای فضايی ،عموماً جزئیات زيادی را در مورد اينکه چده اتفاقداتی نبايدد
رخ دهد ارائه میکنند نه در مورد اتفاقاتی که بايدد ردورت گیدرد .وی يکدی از مهدمتدرين چدالشهدای اخیدر
برنامهريزی را ايجاد رويکردی راهبردی میداند که اهدا ،فضايی را در سطوح مختلف هماهنگ کند (آلبرتس،
 .)2771سارتوريو 8از تمرکز بر پروژههای منفرد با تثکید محلی قوی انتقاد میکند (سارتوريو .)2770 ،در واقع،
برنامهريزی از وريق پروژهها نتوانست به چالشهای سداختاری پیچیدده پاسده دهدد؛ زيدرا ايدن رويکردهدا در
بلندمدت يکچارچه نبودند .بهعالوه ،خروجی برنامهها به ندرت کامالً تصويرسازی مدیشدوند .فعدد و انفعداالت و
مفاهیم برنامهريزی منطقهای اغلب به تصورات پیچیده و گیجکنندهای منجر میشوند که تنها بخش محددودی
از آن را میتوان درک کرد و اگر هم درک شوند فقد افدراد دخیدد و درگیدر در آن موفدق بده شدناخت آنهدا
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1- Myers & Kitsuse
2- Amer
3- Krawczyk & Ratcliffe
4- Ratcliffe & Krawczyk
5- Ovink
6- Dross
7- Albrechts
8- Sartorio

شناسايی و تحليل اثرات متقابل عوامل کليدي و سنجش ميزان پايداري منطقهاي با رويکرد آيندهنگاري راهبردي...

9

میشوند .در برنامهريزیهای رايج ،به دلید نبودِ تعامالت و ارتباوات ،فرايندهدای تصدمیمگیدری اغلدب شدفا،
نیستند .رويکردهای برنامهريزی تثبیتشده اغلب نمیتوانند تجزيه و تحلیدد درسدتی ارائده کدرده و نیروهدای
محرک تث یرگذار در شکدگیری فضا را بده کدار گیرندد (دراس و همکداران)2722 ،؛ بندابراين ،برنامدهريدزان و
تصمیمگیران شهری و منطقهای به اين نتیجه رسیدهاند که رويکردها و رو هدای موجدود بدرای برنامدهريزی
آينده ديگر جوابگوی پرداختن به اين تحوالت فراگیر نیست و بايستی به دنبال رو هدای جديددتر ،مدؤ رتر و
خالقانهتر در ارتباط با تفکر و اقدا در مورد آينده بود (مايرز و کیتسوس .)2777 ،از آنجدا کده آينددة مطلدو
انعکاسی از قضاوتها ،هنجارها و ارز های مطلو جامعه است؛ پس بايد رو هايی را وراحی نمود و به کدار
گرفت که بده تحقدق آينددة مطلدو منجدر شدود (نداممی و قدديری)29 :2980 ،؛ زيدرا ابزارهدا و رو هدای
برنامهريزی و همچنین فرايندی که به نتیجة عمد برنامهريزی منتهی میشود ،به شدت از نحوة انتخا ابدزار و
رو و عمد برنامهريزی تث یر میپذيرد .در اين باره ،میشد گوده معتقد است بیان خو موضدوع و شناسدايی
رواب حاکم بر آن در برنامهريزی ،نصف راهحد است (مايرز و کیتسوس.)2777 ،
در پنج دهة گذشته مطالعات آيندهپژوهی 2به وور چشمگیری شدناخت رونددها و نیروهدايی کده آيندده را
میسازند توسعه دادهاند که ویف وسیعی از رو ها و تکنیکهايی که قابلیت کشف آنچده در پدیش رو نهفتده
است را در قالب يک رو سامانمند ،دقیق و جامع دربر میگیرند (کراوزيک .)3 :2772،2آينددهپژوهی ،حیطدة
علمی نسبتاً جديدی است که بعد از جنگ جهانی دو ابتدا در آمريکا و اروپدا و سدچس در سداير کشدورها بده
وجود آمد .به ووری که ابتدا دو سنت اروپايی و آمريکايی با خصوریات کامالً متفاوت در آينددهپژوهدی شدکد
گرفت؛ سچس در وول زمان با توجه به شراي سیاسی ،فرهنگی و تاريخی مناوق مختلف ،سنتهای مختلفدی
در مطالعات آيندهپژوهی به وجود آمد (ابراهیمزاده و موسوی .)922 :2931 ،آيندهپژوهی قلمرويی است که بدا
مديريت تغییر سر و کار دارد ،اين رشته ،با دورانديشی خود پیشبینی و تصمیم عقاليی را بهبود میبخشدد .در
بهترين حالت خود ،آيندهنگاری 9عمدتاً به خلق آيندهای مطلو  ،که در آن عاليق نسدهای بعدی بده حسدا
آمده باشند ،سدر و کدار دارد (ادسدیدا .)2331 ،1امدروزه آينددهپژوهی ،آينددهنگری ،آينددهنگاری ،برنامدهريزی
سناريويی و چشماندازسازی شهری به وور موفقیتآمیدزی بدرای تقويدت توسدعة پايددار مدورد اسدتفاده قدرار
میگیرند و به شکلی ورفدار يک رويکرد کلینگر ،جدامع ،منسدجم و خالقانده هسدتند (کراوزيدک و رتکلیدف،
 .)2772در واقع ،آيندهنگاری يک رويکرد عقالنی چندرشتهای است کده بده واسدطة يدک بیدنش نادا مندد و
همهجانبه توریف میشود و بازيگران مختلف و متغیرها میتوانند نقش تعیینکنندهای در نتیجدة يدک آينددة
خاص در آن ايفا نمايند .آيندهنگری ،آينده را نتیجة ارادة آزادانه میداند که به نوبة خدود مندوط بده تمدايالت،
برنامهها و آمال بشر است؛ بنابراين ،در آيندهنگری ،آينده هنوز نوشته نشدده بلکده بايدد توسد بدازيگرانی کده
بهترين جايگاه را دارند و آنهايی که آمادة فداکاری برای موفقیت پروژههايشان هستند ،سداخته شدود (گدوده و
دورانس :2722 ،0پیشگفتار) .در دهههای اخیر از اين علم در برنامهريزی توسعة منطقدهای بدا عندوان رويکدرد
«آيندهنگاری منطقهای» 2استفادة گستردهای رورت گرفته است .با تمرکز ويژه بر حیطة برنامهريزی شدهری و
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1- Futures study
2- Krawczyk
3- Foresight
4- Adesida
5- Godet & Durance
6- Regional Foresight
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منطقهای میتوان آيندهنگاری سرزمینی را به عنوان تالشدی ناا مندد بدرای مشداهدة بلندمددت آينددة علدم،
فناوری ،اقتصاد و جامعه به مناور شناسايی گرايشدات نومهدوری تعريدف نمدود کده مدیتدوان انتادار داشدت
مهمترين تغییرات را در شهر و منطقه ايجاد کنند؛ بنابراين ،آينددهنگاری منطقدهای شدامد بدهکارگیری اردول
کلی پیشبینی ،مشارکت ،شبکهسازی و بینشهايی در مقیاس جغرافیدايی کوچدک اسدت کده در آن همراهدی
عوامد سرنوشتسازند (فرناندز گوئد.)2727 ،2
برخال ،فرايندهای برنامدهريزی سدنتی کده اغلدب گسدترة محددودی از يدک رويکدرد منسدجم در ارتبداط بدا
چالشهای آينده دارند ،آيندهنگاری منطقهای بر اساس رو های مشارکتی است که در آنهدا داندش بدازيگران
بخش خصوری و دولتی به مناور ايجاد چشمانداز آينددة احتمدالی يدک حدوزة خداص بده اشدتراک گذاشدته
میشود؛ بنابراين ،آيندهنگاری مکمد فرايندهای برنامهريزی رايدج اسدت کده عناردر و ارز هدای جديددی را
بدانها میافزايد و اين امر باعث توانمندسازی بازيگران محلی و فراهم کردن مشروعیت و کارايی آنها در جهت
راهبردهای منطقهای میگردد .در مجمدوع ،از مهمتدرين مزايدای ملمدوس و برجسدتة آينددهنگاری منطقدهای
میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 تصاوير عملی و منسجمی را در مورد آينده ترسیم میکند. مباحث مربوط به چشماندازهای آينده و آرزوها و خواستههای نمايندگان مختلف در حوزهای خاص در مدوردتوسعة اجتماعی  -اقتصادی را سازماندهی کرده و سر و سامان میبخشد.
 به تدوين راهبردهای منطقهای مبتکرانه و عملی کمک میکند که باعث تطبیق ديدگاههای مختلدف عوامددسرزمینی میگردند.
 اولويتهايی را برای ورحهای خالقانة بخش خصوری و دولتی در آينده مقرر میسازد. شبکههای کارشناسی را برای تبادل دانش در مورد مقولههای مورد مطالعه تشکید میدهد. دانش حارد از شیوههای آيندهنگاری را در میان بازيگران ارلی منطقه و تصمیمگیرندگان سیاسی گسدترمی دهد (فرناندز گوئد.)2727 ،
از دهة  ،2337در سراسر جهان به خداور اسدتقرار گدروههدای دولتدی و نیمدهدولتدی مسدئول پدیشبیندی
گرايشهای فناورانه ،ژئوپلتیکی ،اقتصادی و اجتماعی مطالعدات آينددهنگاری روندق يافتدهاندد .امدروزه ،مسدائد
مربوط به تغییر اقلیمی ،کاربری اراضی ،حمدونقد و حوزههدای ديگدر ،موضدوع تمرکدز مطالعدات آينددهنگاری
هستند (فرناندز گوئد .)2727 ،در حال حاضر ،رو های آيندهنگاری به وور فزايندهای در حال گستر بدوده
و به بخش سرنوشتسازی در بسیاری از فعالیتهای برنامهريزی تبديد میشود .در واقع ،در سدالهدای اخیدر،
آيندهنگاری منطقهای توجه بسیاری را از جانب نهادهدای مختلدف دولتدی اروپدا بده خدود جلدب کدرده اسدت.
آيندهنگاری کمیسیون اروپا برای شبکة توسعة منطقهای ( )2772راهنمای عملی را برای آيندهنگاری منطقهای
منتشر نمود که  3فعالیت آيندهنگاری منطقهای را با مدرک ارائه میکدرد .همدینودور ،چنددين مقالده توسد
مؤسسة مطالعات تکنولوژيکی آيندهنگر توجه را به سمت آيندهنگاری احتمالی و منطقهای برای تصدمیمگیدری
در سطح منطقهای جلب کردهاند .شبکة ناارت بر برنامهريزی فضايی اروپا ( )2770نیز يافتههای پروژة خود را
با عنوان «سناريوهايی در مورد آيندة منطقهای اروپا» منتشر نموده است که در آن سه سناريوی فضدايی بدرای
افق سال  2797تعیین شده بود (پلتفور آيندهنگاری اروپا .)2722 ،2همچندین ،نهداد آينددهنگاری اروپدا ،کده
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1- Fernandez Guell
)2- European Foresight Platform (EFP
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کمیسیون اروپا بودجة آن را تثمین میکند ،تال زيادی را برای گردآوری و تثلیف چندد فعالیدت آينددهنگاری
منطقهای در قالب برنامة «به اشتراکگذاری دانش» انجا دادهاند (فرناندز گوئد و ردوندو.)2722 ،2
اينک مسئلة اساسی آن است که در کشور ما فرايند برنامهريزی شهری و منطقهای عموماً (اعم از ورحهای
ملی ،منطقهای ،ناحیهای و شهری) ،در چارچو شرح خددماتی يکسدان و بدا عوامدد برنامدهريز و تصدمیمگیر
مشخص انجا میگیرد و تجربة چنین ورحهايی هم نشاندهندة عد موفقیت در دستیابی به نتايج مطلدو و
مورد انتاار بوده است .رو های به کار گرفته شده در اين ورحها عمدتاً بدون توجه به آينددههای محتمدد و
اتفاقات آينده و ررفاً بر اساس تحلید رونددهای گذشدته و بددون انعطدا ،اسدت .ايدن پیشبینیهدای خطدی،
همچنان که از تجربة کشور ما مشاهده میشود در بسیاری موارد دچار اشتباه و نقص شدند .دلید ارلی نقدص
در ورحهای «عرضهمحور يا پرينت آبی »2عد انعطا ،مکانی ورحها و نداشتن ديدی جامع و فراگیر از آيندده
بود .به مناور حد اين مشکالت ،از دهة  07میالدی کشورهای مختلف به سوی ديدگاههای جامع راهبدردی و
برنامهريزی استراتژيک روی آوردند (مهديزاده و همکاران .)00 :2982 ،فرايند سناريوسازی در حالت ايدهآل از
پنج مرحله تشکید میشود (کاسو ،و گابنر -2 :)00 :2930 ،9شناسدايی حدوزة عمدد سدناريو؛  -2شناسدايی
عوامد کلیدی؛  -9تحلید عوامد کلیدی؛  -1ايجاد سناريو در رورت نیاز؛  -0انتقال سناريو (شکد .)2
بنابراين يکی از گا های اولیه  -و در واقع ارلیتدرين گدا  -در فرايندد برنامدهريزی منطقدهای بدا رويکدرد
آيندهنگاری ،شناخت عوامد کلیدی استراتژيک و محرکهای ارلی و جايگاه آن در توسدعة بلندمددت منداوق
است .عوامد کلیدی ،عواملی است که بر موفقیت يا ناکامی تصمیم ارلی(پرسدش کدانونی) ،تدث یر مدیگدذارد.
عوامد کلیدی ،فق شامد قابلیتها و نقاط قوت نیست بلکه نقاط ضعف و مشکالت يدک منطقده را نیدز دربدر
میگیرد (ابراهیمزاده و موسوی .)122 :2931 ،از اين رو ،شناخت و تحلید عوامد کلیدی توسعه مدیتواندد بده
عنوان موتور محرک توسعة منطقه در برنامهريزیهای بلندمدت منطقهای مدورد توجده و سیاسدتگذاری قدرار
گیرد و در ترسیم چشمانداز بلندمدت استان برای شهروندان ،مديران ،تصمیمگیران ،ذینفعان و سرمايهگذاران
مفید و مؤ ر باشد .از اين منار ،اينک پرسش اساسی پژوهش و مسئلهای کده بده دنبدال حدد آن هسدتیم ،آن
است که چرا خراسان شمالی که به عنوان يک استان مستقد از سال  2989از اسدتان خراسدان بدزرن منفدک

شکل  .5فرايند عمومی سناريو در پنج مرحله (کاسوف و گابنر)91 :5931 ،
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1- Redondo
2- Blue Print
3- Kosow & Gabner
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گرديد ،با وجود برخورداری از پتانسیدهای بالقوة جغرافیايی ،اقتصادی و اجتماعی در زمرة اسدتانهای محدرو
کشور قرار دارد؟ و آيا روند کند پیشرفت و توسعه در استان خراسان شمالی ناشی از عدد شناسدايی و حرکدت
در راستای عوامد کلیدی توسعه است؟ نگارندگان با ورح اين پرسشها ،بر اين باورند که توسعه و روند شتابان
آن در استان ،مستلز سیاستگذاری توسعة فضايی مبتنی بر عوامد ارلی شکددهندة فضا بوده که بده عندوان
پیشرانهای ارلی توسعة استان عمد میکنند .به مناور حد اين مسئله ،به شناسايی و تحلید عوامد کلیددی
توسعة منطقه با استفاده از رويکرد و مدلهای آيندهنگاری منطقهای پرداختده شدده و جهدت شدناخت عوامدد
کلیدی که يکی از گا های مهم برنامهريزی توسدعه بدا رويکدرد آينددهنگاری راهبدردی اسدت ،پدس از ترسدیم
سناريوها و چشمانداز بلندمدت منطقه ،به مثابة يک نقشة راه ،در جهتدهی به تصمیمات کالن منطقده اقددا
شده است .انتاار میرود نتايج حارد از اين پژوهش بتواند به مسئولین و مدديران محلدی و منطقدهای کمدک
نموده و درک رحیحی از وضعیت حال و آيندة پیش رو را ارائه نمايد تا به اولويتبندی منطقی از تصمیمات و
برنامههای حوزة ومايف خود دست يابند.

مواد و روشها
پژوهش حاضر ،کاربردی و از نار ماهیت بر اساس رو های علم آيندهپژوهی هنجاری  -تحلیلی اسدت کده بدا
ترکیبی از رو های اسنادی و پیمايشی انجدا گرفتده اسدت .بدرای جمدعآوری دادههدای مدورد نیداز از ابدزار
پرسشنامه استفاده شده است .در ابتدا مجموعهای از عوامد تث یرگذار در توسعة منطقده کده شدامد  07عامدد
شده از مطالعات ورحهای منطقهای و نیز نار کارشناسان اسدتخرا شدده اسدت .در مرحلدة بعددی ،مداتريس
تث یرات عوامد وراحی شده و توس  29نفر از متخصصان توسعه و برنامهريزی و مديران آگاه به مسائد توسعة
منطقه تکمید شده ،سچس رواب بین عوامد و میدزان تث یرگدذاری و تث یرپدذيری آنهدا در دو دسدتة تدث یرات
مستقیم و غیر مستقیم تحلید گرديده است.
يکی از رو های جديد نويدبخش در پیشبینی بلندمدت ،تکنیک تحلید ا رات متقاوع 2است کده مفهدو
کلی آن اولینبار توس هلمر 2و گوردن 9مطرح شد ،بعدها توسعه داده شد و توس گدوردون و ديگدران بدرای
پیشبینی تعدادی از مناوق به کار گرفته شده است (دالکدی .)2772 ،1تکنیدکهدای تجزيده و تحلیدد ،تدث یر
متقابد برای مشخصنمودن زنجیرههای مهم وقايع احتمالی و اينکه تا چه حد وقوع هر رويداد احتمدالی باعدث
تغییر در احتمال وقوع بقیه میشود مورد استفاده قرار میگیرند .اين فن ،مستلز ساخت مدلی است که در آن
رواب عِلی بین بسیاری از روندها يا وقايع توریف میشوند .در اين رويکرد ،يک ماتريس تدث یر متقابدد ايجداد
میشود .در ماتريس تث یر متقابد ،تث یر و ا ر هر عامد يا روندی بر بقیة عوامد يا روندها مشخص میگردد (آمر
و همکاران .)2729 ،نر افزار میکمک 0ابزاری است که به وسیلة میشد گوده 2جهت انجا محاسدبات سدنگین
ا رات متقابد وراحی گرديد (آرکد 0و همکاران .)22-22 :2779 ،رو اين نر افزار اينگونده اسدت کده ابتددا
متغیرها و مؤلفههای مهم در حوزة مورد نار شناسايی میشود ،سچس در ماتريسی مانند ماتريس تحلید ا رات
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1- Cross-Impact Analysis
2- Helmer
3- Gordon
4- Dalkey
5- MicMac
6- Michel Godet
7- Arcade
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وارد میشود و میزان ارتباط میان اين متغیرهدا بدا حدوزة مربدوط ،توسد خبرگدان تشدخیص داده مدیشدود.
متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تث یر مدیگذارندد؛ بددينترتیدب متغیدر سدطرها
تث یرگذار و متغیر ستونها تث یرپذيرند (بهشتی و زالی 2937 ،به نقد از گوده .)22 :2778 ،میدزان ارتبداط ،بدا
اعداد بین رفر تا سه سنجیده میشود« .رفر» به منزلة «بدون تث یر»« ،يک» به مثابة «تدث یر ضدعیف»« ،دو»
به منزلة «تث یر متوس » و در نهايت «سده» بده منزلدة «تدث یر زيداد» اسدت؛ بندابراين اگدر تعدداد متغیرهدای
شناسايیشده  nباشد ،يک ماتريس  n*nبه دست میآيد که در آن تث یرات متغیرها بر يکديگر مشدخص شدده
است (بهشتی و زالی 2937،به نقد از آسان و آسان .)2770 ،2به وور کلی ،در نمدودار پراکنددگی عوامدد اگدر
توزيع عوامد به رورت  Lشکد باشد نشاندهندة پايداری سیستم و چنانچده پراکنددگی عوامدد حدول محدور
قطری رورت گیرد بیانگر ناپايداری سیستم است (شکد  .)2همچنین قرارگیری عوامد در بخشهدای مختلدف
نمودار ،گويای وضعیتهای متفاوتی است که جايگاه هر يک را در تحلید دستهبندی عوامدد تعیدین مدیکندد
(شکد .)9

شکل  .0وضعيّت پايداري سيستم (آرکد و همکاران)00 :0229 ،

شکل  .9وضعيّت قرارگيري عوامل توسعه در محور تأثيرگذاري  -تأثيرپذيري (آرکد و همکاران)51 :0229 ،
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1- Asan & Asan
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نتايج
به مناور شناخت عوامد کلیدی مؤ ر در توسعة استان خراسان شمالی و میزان و چگونگی تث یرگذاری عوامد،
ابتدا  07عامد اولیة تث یرگذار در اين زمینه استخرا گرديد (جدول  )2و با نر افزار میکمک مورد تحلید قرار
گرفت.
جدول  .5عوامل مؤثّر بر توسعة استان خراسان شمالی
رديف

عوامل توسعه

عنوان کوتاه

رديف

عوامل توسعه

2

باال رفتن امنیت و بات در کشدورهای
همساية شرقی بهويژه افغانستان

امنیت شرق

22

تقويت و گستر ورز های بومی  -محلدی
مثد کشتی با چوخه و سوارکاری

2

بسترسازی ارتباوات کشورهای آسیای
میانه با جنو آسیا از وريق ايران

آسیای میانه

20

توسعه و تدرويج هنرهدای بدومی  -محلدی
مثد موسیقی مقامی و رنايع دستی

9

عنوان کوتاه
ورز

بومی

هنر بومی

تدوا روند افزايشدی قددرت اقتصدادی
کشورهای شرق بهويژه چین در مقابدد
غر

اقتصاد شرق

28

افزايش نسبی قیمت نفت

قیمت نفت

1

تداو و تقويت رواب حسدنة ايدران بدا
کشور ترکمنستان

ترکمنستان

23

کنترل تور و رشد اقتصاد ملی

کنترل تور

0

موقعیت ژئوپلتیدک اسدتان نسدبت بده
محور آسیايی شرق

محور شرق

97

افددزايش سددرمايهگددذاریهددای خددارجی در
پروژههای ملی

سرمايهگذاری

2

قرارگیری در مسیر پروژة احیای جدادة
ابريشم

جادة ابريشم

92

کاهش وابستگی اقتصداد ملدی بده نفدت و
افزايش رادرات غیر نفتی

وابستگی نفت

0

تقويت بازراچههای مرزی

بازارچه

92

قرارگیری استان بین دو قطب گردشدگری
مذهبی (مشهد) و وبیعی (سواحد خزر)

قطب
گردشگری

8

موقعیت ژئوپلتیک استان در همجواری
با ترکمنستان

همجواری

99

گستر رنايع تبديلی راب بین رنعت و
کشاورزی

رنايع تبديلی

3

ارتقددا زيرسدداختهددای ريلددی بددرای
ارتباوات ملی و بینالمللی

ريد

91

گدددرايش بددده بهدددرهگیدددری از پتانسدددید
گردشگری استان

گردشگری

27

توسعة جادههدای اردلی جديدد جهدت
پیوندهای فرااستانی

جادة ارلی

90

تنددوع بخددشهددای اقتصددادی بددا عملکددرد
متوس

تنوع اقتصاد

22

ارتقا جادههای فرعی دروناسدتانی در
راستای توسعة ناا سکونتگاهی

جادة فرعی

92

گرايش تغییدر از شدیوة سدنتی تولیدد بده
شیوههای نوين

شیوة تولید

22

سطح پايین امکانات و زيرسداختهدای
حمدونقد هوايی

هوايی

90

بهرهگیری از فناوریهای نوين

فناوری

29

نرخ رشد وبیعی باالی جمعیت نسدبت
به متوس ملی

رشد وبیعی

98

تقويت رنايع بزرن استان

رنايع

21

نددرخ رشددد اقتصددادی و درآمددد سددرانة
پايین

درآمد سرانه

93

استخرا و بهرهبرداری از معدادن اسدتان
مثد بوکسیت

معادن

20

وقوع پنجرة جمعیتی

پنجرة
جمعی

17

محدوديت منابع آ

22

خیز نیروی کار با تحصیالت عالیه

20

سالخوردگی جمعیت

منابع آ

تحصید
عالیه

12

گستر

رو های نوين آبیاری

آبیاری

سالخوردگی

12

تقويددت و بهددرهگیددری از زيسددتگاههددای
حفامتشدة گیاهی و جانوری استان

زيستگاه

3

شناسايی و تحليل اثرات متقابل عوامل کليدي و سنجش ميزان پايداري منطقهاي با رويکرد آيندهنگاري راهبردي...
ادامة جدول  .5عوامل مؤثّر بر توسعة استان خراسان شمالی
28

روند تمرکزگرايی جمعیت به نفع مرکز استان

تمرکزگرايی

19

مشددارکت بخددش عمددومی در
تصمیم گیری

مشارکت

23

تعادل نسبی در رأس ناا شهری استان

ناا شهری

11

تمرکززدايی سیاسی و اداری

تمرکززدايی

27

ايجدددداد و رشددددد شددددهرهای کوچددددک مندددداوق
کمترتوسعهيافته

شهر کوچک

10

خردشدن واحدهای تقسیمات
سیاسی

تقسیمات

22

وجود قلمروهای روستايی يکچارچه

روستايی

12

ارتقددا جايگدداه سددمنهددا و
نهادهای مردمی

سمنها

حاشیهنشینی

10

گرايش يده تخصدصگرايدی و
برنامهمحوری

تخصصگرايی

18

رويکرد بومیگرايدی در نادا
تصمیمگیری

بومیگرايی

عد بات مديريتی

بات مديريت

ارتقا سدطح خددمات تدثمین
اجتماعی

22

گسددتر فقددر شددهری و خددز
روستاهای حريم شهرهای بزرن

29

تنوع قومی ،زبانی در عین حفظ انسجا فرهنگی

تنوع قومی

21

پابرجددايی نسددبی نقددش نهادهددای بددومی و سددنتی و
خانواده در ساختار اجتماعی

نهاد سنتی

13

سختکوشی

07

20

وجددود روحیددة تددال
شهروندان استان

حاشددیهنشددینی بدده

و سختکوشددی در فرهنددگ

تثمین
اجتماعی

در ماتريس عوامد توسعه ،ا رات متقاوع عوامدد بدا دو بدار چدرخش دادهای از مطلوبیدت  %277برخدوردار
گرديده که نشاندهندة روايی باالی پرسشنامه است .درجة پرشدگی ماتريس  %00/0است کده نشدان میدهدد
در بیش از  %00موارد ،عوامد بر يکديگر تث یر داشتهاند .از مجموع  2988رابطدة ممکدن 2222 ،رابطدة بددون
تث یر (رفر) 899 ،رابطة ضعیف (يک) 170 ،رابطة دارای تدث یر متوسد (دو) و  207رابطدة دارای تدث یر زيداد
(سه) است .در جدول  ،2ويژگیهای ماتريس ا رات مستقیم يا ا دیآی 2مشخص شده است.
الگوی پراکندگی عوامد تث یرگذار در توسعة منطقة مورد مطالعه بیانگر وضعیت ناپايدار سیسدتم اسدت .بده
ووری که عموماً عوامد به رورت پراکنده و با تمرکز بیشتری در اورا ،محور قطری نمودار توزيع گرديدهاندد.
همانگونه که قابد پیشبینی بود ،عواملی که در خدار از حدوزة تصدمیمگیدری منطقده و دارای ابعداد ملدی و
بینالمللی هستند عموماً دارای تث یرگذاری باال و تث یرپذيری کمتری از عوامد منطقه بوده و در مقابد ،عواملی
که تث یرگذاری کمتری داشته و بیشتر از ساير عوامد تث یرپذيرند ،عموماً نتیجة برنامهريزی ،سیاسدتگدذاری و
تصمیمگیریهای ديگر هستند .چنین وضعیتی قدرت تث یرگذاری عوامد بیرونی و فرااستانی در مقابدد عوامدد
منطقهای را نشان میدهد (شکد .)1
بررسی جايگاه عوامد در نمودار نشان میدهد عواملی در وبقة «عوامد دو وجهدی» توسدعة منطقدة مدورد
مطالعه قرار میگیرند که هم نتیجة سیاستگذاری و برنامهريزی هستند و هدم بدر آنهدا تث یرگذارندد .در بدین
عوامد دو وجهی ،مواردی مثد نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانة پايین ،توسعة جادههای اردلی جديدد ،وجدود
قلمروهای روستايی يکچارچه و ارتقا جادههای فرعی جدز «عوامدد ريسدک» محسدو گرديدده و از مرفیدت
بااليی جهت تبديدشدن به عوامد کلیدی برخوردارند و عواملی مانند روند تمرکزگرايی جمعیت به نفدع مرکدز
استان ،تعادل نسبی در رأس ناا شهری ،گستر فقر شهری و حاشیهنشینی ايجاد و رشد شدهرهای کوچدک
جز «عوامد هد »،وبقهبندیشده که میزان تث یرپدذيری آنهدا بدیش از تث یرگذاريشدان بدوده و مدیتدوان بدا
برنامهريزی و اعمال تغییرات بر روی آنها به اهدا ،مورد نار سیستم دست يافت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1- Matrix of Direct Influences Characteristics (MDI
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جدول  .0ويژگیهاي اثرات مستقيم (امديآي)
شاخص
مقدار

اندازة

تعداد

بدون تأثير

تأثير ضعيف

تأثير متوسّط

تأثير زياد

ماتريس

تکرار

(صفر)

(ي )

(دو)

(سه)

07 * 07

2

2222

899

170

207

مجموع
2988

ميزان
پرشدگی
%00/02

شکل  .4پراکندگی عوامل و جايگاه آنها در محور تأثيرگذاري  -تأثيرپذيري

«عوامد تث یرپذير» که مهمترين ويژگیهای آنها تث یرگذاری پايین و تث یرپذيری بسدیار باالسدت و عوامددِ
نتیجه نیز محسو میگردند ،عواملی مثد ارتقا سطح خدمات تثمین اجتمداعی ،ورز هدای بدومی  -محلدی،
هنرهای بومی  -محلی و ...را شامد میشوند .در بین «عوامد مستقد» که بخش قابد تدوجهی از آنهدا در ايدن
وبقه قرار گرفته و از میزان تث یرگذاری و تث یرپذيری کمتری در سیستم برخوردارند عدواملی کده در نزديکدی
مبدأ مختصات نمودار قرار گرفتهاند مثد باالرفتن امنیت و بات در کشدورهای همسداية شدرقی ،تمرکززدايدی
سیاسی و اداری ،خردشدن واحدهای تقسیمات سیاسی و نرخ رشد وبیعی از نار کارشناسان تث یرات کمتدری
را بر روی توسعة منطقه دارند و عدواملی مثدد تدداو و تقويدت روابد حسدنة ايدران بدا کشدور ترکمنسدتان،
محدوديت منابع آ  ،عد بات مديريتی و ...که در قسمت جنو غربی نمودار و باالی خ قطری قدرار دارندد
و به عنوان «عوامد انويه» شناخته میشوند؛ میتوان روی تث یرگذاری آنها در توسعة منطقه تمرکز نمدود و بدا
تقويت سطح تث یرگذاری آنها سطح پايدداری سیسدتم را ارتقدا داد .در نهايدت ،دسدتة ديگدری از عوامدد مثدد
مشارکت بخش عمومی در تصمیمگیری و وجود روحیة تال و سختکوشی در فرهنگ شهروندان اسدتان کده
در نزديکی مرکز قد نمودار قرار دارند و به عنوان «عوامدد تنایمدی» شدناخته مدیشدوند قابدد اتکدا بدوده و
میتوان به عنوان محرکهای مؤ ر در حرکت به سوی پايداری سیستم از آنها بهره جسدت (شدکد  1و جددول
.)9
نر افزار میکمک رواب بین متغیرها را به تدوان  0 ،1 ،9 ،2و ...رسدانده و بدر ايدن اسداس ،ا رهدای غیدر
مستقیم عوامد سنجیده میشود .جدول  ،1میزان ا رات مستقیم و غیر مسدتقیم عوامدد بدر يکدديگر را نشدان
میدهد .هرچه میزان تث یرگذاری و تث یرپذيری يک عامد بیشتر باشد ،آن عامد در منطقة متغیرهای ريسک و
هد ،قرار میگیرد؛ بنابراين ،عامد کلیدی محسو میگردد.

شناسايی و تحليل اثرات متقابل عوامل کليدي و سنجش ميزان پايداري منطقهاي با رويکرد آيندهنگاري راهبردي...
جدول  .9جايگاه هر ي
رديف

طبقهبندي

2

عوامد
تث یرگذار

2

عوامد
دووجهی

9

عوامد
تث یرپذير

1

عوامد
مستقد

0

عوامد
تنایمی

55

از عوامل در نمودار تأثيرگذاري  -تأثيرپذيري
عوامل

بسترسازی ارتباوات کشورهای آسیای میانه با جنو آسیا از وريق ايران ،موقعیت ژئوپلتیک استان نسدبت بده محدور
آسیايی شرق ،وقوع پنجرة جمعیتی ،خیز نیروی کار با تحصیالت عالیه ،افزايش نسدبی قیمدت نفدت ،کنتدرل تدور و
رشد اقتصاد ملی ،ارتقا جايگاه سمنها و نهادهای مردمی
تقويت بازارچههای مرزی ،ارتقا زيرساختهای ريلی برای ارتباوات ملی و بینالمللی ،توسعة جادههدای اردلی جديدد
جهت پیوندهای فرااستانی ،ارتقا جادههدای فرعدی دروناسدتانی در راسدتای توسدعة نادا سدکونتگاهی ،ندرخ رشدد
اقتصادی و درآمد سرانة پايین ،روند تمرکزگرايی جمعیت به نفع مرکدز اسدتان ،تعدادل نسدبی در رأس نادا شدهری
استان ،ايجاد و رشد شهرهای کوچک مناوق کمترتوسعهيافته ،وجدود قلمروهدای روسدتايی يکچارچده ،گسدتر فقدر
شهری و خز حاشیهنشینی به روستاهای حريم شهرهای بزرن ،کاهش وابستگی اقتصداد ملدی بده نفدت و افدزايش
رادرات غیر نفتی ،گستر رنايع تبديلی راب بین رنعت و کشاورزی ،گرايش به بهرهگیری از پتانسید گردشدگری
استان ،تنوع بخشهای اقتصادی با عملکرد متوس  ،گرايش تغییر از شیوة سنتی تولید بده شدیوههدای ندوين ،تقويدت
رنايع بزرن استان
تقويت و گستر ورز های بومی  -محلی مثد کشتی با چوخه و سوارکاری ،توسعه و ترويج هنرهای بومی  -محلدی
مثد موسیقی مقامی و رنايع دستی ،قرارگیری استان بین دو قطب گردشگری مذهبی (مشدهد) و وبیعدی (سدواحد
خزر) ،بهرهگیری از فناوریهای نوين ،استخرا و بهرهبرداری از معادن استان مثد بوکسدیت ،تقويدت و بهدرهگیدری از
زيستگاههای حفامتشدة گیاهی و جانوری استان ،ارتقا سطح خدمات تثمین اجتماعی
باال رفتن امنیت و بات در کشورهای همساية شرقی بهويژه افغانستان ،تداو روند افزايشی قدرت اقتصادی کشورهای
شرق بهويژه چین در مقابد غر  ،تداو و تقويت رواب حسنة ايران با کشور ترکمنستان ،موقعیدت ژئوپلتیدک اسدتان
در همجواری با ترکمنستان ،سطح پايین امکانات و زيرساختهای حمدونقد هوايی ،نرخ رشد وبیعی بداالی جمعیدت
نسبت به متوس ملی ،سالخوردگی جمعیت ،تنوع قومی ،زبانی در عین حفظ انسجا فرهنگی ،محددوديت مندابع آ ،
گستر رو های نوين آبیاری ،تمرکززدايی سیاسی و اداری ،خردشددن واحددهای تقسدیمات سیاسدی ،گدرايش بده
تخصصگرايی و برنامهمحوری ،رويکرد بومیگرايی در ناا تصمیمگیری ،عد بات مديريتی
قرارگیری در مسیر پروژه احیای جاده ابريشم ،پابرجايی نسبی نقش نهادهدای بدومی و سدنتی و خدانواده در سداختار
اجتماعی ،وجود روحیة تال و سختکوشی در فرهنگ شدهروندان اسدتان ،افدزايش سدرمايهگذاریهدای خدارجی در
پروژههای ملی ،مشارکت بخش عمومی در تصمیمگیری
جدول  .4اثرات مستقيم و غير مستقيم عوامل بر يکديگر

رديف
2
2
9
1
0
2
0
8
3
27
22
22

عوامل
باالرفتن امنیدت و بدات در کشدورهای همسداية شدرقی
بهويژه افغانستان
بسترسازی ارتباوات کشورهای آسیای میانده بدا جندو
آسیا از وريق ايران
تدوا روند افزايشدی قددرت اقتصدادی کشدورهای شدرق
بهويژه چین در مقابد غر
تداو و تقويت رواب حسنة ايران با کشور ترکمنستان
موقعیت ژئوپلتیک استان نسبت به محور آسیايی شرق
قرارگیری در مسیر پروژة احیای جادة ابريشم
تقويت بازراچههای مرزی
موقعیت ژئوپلتیک استان در همجواری با ترکمنستان
ارتقددا زيرسدداختهددای ريلددی بددرای ارتباوددات ملددی و
بینالمللی
توسعة جادههای ارلی جديد جهت پیوندهای فرااستانی
ارتقا جادههای فرعدی دروناسدتانی در راسدتای توسدعة
ناا سکونتگاهی
سطح پايین امکانات و زيرساختهای حمدونقد هوايی

اثرات غير مستقيم
اثرات مستقيم
تأثيرگذاري تأثيرپذيري جمع تأثيرگذاري تأثيرپذيري جمع
28

20

19

00203

28010

02222

02

92

80

277883

27233

222788

91

22

10

07321

21291

80008

99
01
10
07
12

92
90
17
29
20

23
83
80
229
03

21377
270280
32310
32238
03772

03391
08822
22993
270207
92800

221891
222712
208282
279118
227800

12

07

32

30222

83191

280702

27

00

220

220927

278822

221282

02

02

271

30081

270330

279003

92

17

02

27002

02227

292202
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29
21
20
22
20
28
23
27
22
22
29
21
20
22
20
28
23
97
92
92
99
91
90
92
90
98
93
17
12
12
19
11
10
12
10
18
13
07
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ادامة جدول  .4اثرات مستقيم و غير مستقيم عوامل بر يکديگر
18172
02
21
20
نرخ رشد وبیعی باالی جمعیت نسبت به متوس ملی
272928 221
22
08
نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانة پايین
83219
23
27
13
وقوع پنجرة جمعیتی
80221
89
91
13
خیز نیروی کار با تحصیالت عالیه
27917
03
21
90
سالخوردگی جمعیت
82908 222
22
12
روند تمرکزگرايی جمعیت به نفع مرکز استان
33200 221
21
07
تعادل نسبی در رأس ناا شهری استان
89238 229
20
12
ايجاد و رشد شهرهای کوچک مناوق کمترتوسعهيافته
277022 222
22
02
وجود قلمروهای روستايی يکچارچه
گستر فقر شهری و خز حاشیهنشینی به روستاهای
88072 222
22
12
حريم شهرهای بزرن
13129
22
92
97
تنوع قومی ،زبانی درعین حفظ انسجا فرهنگی
پابرجايی نسبی نقش نهادهای بومی و سدنتی و خدانواده
01273
32
10
10
در ساختار اجتماعی
وجود روحیة تال و سختکوشی در فرهندگ شدهروندان
03820
82
11
12
استان
تقويت و گستر ورز های بومی  -محلی مثد کشدتی
19982
23
11
20
با چوخه و سوارکاری
توسعه و ترويج هنرهای بدومی  -محلدی مثدد موسدیقی
02200
02
10
92
مقامی و رنايع دستی
279292 20
21
02
افزايش نسبی قیمت نفت
279008 32
98
01
کنترل تور و رشد اقتصاد ملی
30087
32
12
13
افزايش سرمايهگذاریهای خارجی در پروژههای ملی
کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت و افدزايش ردادرات
32277
33
09
12
غیر نفتی
قرارگیددری اسددتان بددین دو قطددب گردشددگری مددذهبی
00812
30
02
12
(مشهد) و وبیعی (سواحد خزر)
80720
32
13
19
گستر رنايع تبديلی راب بین رنعت و کشاورزی
87313 272
08
11
گرايش به بهرهگیری از پتانسید گردشگری استان
30271 228
02
10
تنوع بخشهای اقتصادی با عملکرد متوس
32888
30
18
13
گرايش تغییر از شیوة سنتی تولید به شیوههای نوين
82283
31
02
12
بهرهگیری از فناوریهای نوين
31202 277
02
13
تقويت رنايع بزرن استان
02800
89
18
90
استخرا و بهرهبرداری از معادن استان مثد بوکسیت
87022
02
97
12
محدوديت منابع آ
01727
21
90
20
گستر رو های نوين آبیاری
تقويت و بهرهگیری از زيستگاههای حفامتشدة گیاهی و
07998
08
12
92
جانوری استان
02223
82
12
12
مشارکت بخش عمومی در تصمیمگیری
17239
10
22
20
تمرکززدايی سیاسی و اداری
02288
13
22
28
خردشدن واحدهای تقسیمات سیاسی
00397
09
20
18
ارتقا جايگاه سمنها و نهادهای مردمی
22002
22
97
92
گرايش يه تخصصگرايی و برنامهمحوری
00902
22
20
90
رويکرد بومیگرايی در ناا تصمیمگیری
28033
08
22
90
عد بات مديريتی
10902
00
02
20
ارتقا سطح خدمات تثمین اجتماعی

13097
229228
90221
20880
19913
291383
292810
298229
217902

30392
223012
222020
209072
279283
222920
292071
222122
212729

299020

222209

28208

228272

32271

222929

89921

229222

08111

222820

03227

290220

23222
02029
02238

222130
200972
223808

272200

231200

271322

287002

30227
278897
291272
32282
38700
30202
32393
27239
23182

282290
283003
298027
288027
288001
203921
232819
221822
217070

00030

229012

01137
98300
10182
11112
00280
07238
99912
279283

218290
212273
03207
222902
222703
272701
272212
218227
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در تحلید نهايی از میان  07عامد تث یرگذار در توسعة منطقة مورد مطالعده 22 ،عامدد بده عندوان عوامدد
کلیدی مؤ ر بر توسعة استان از ماتريس ا رات مستقیم انتخا گرديد و با  22عامد کلیددی مداتريس تدث یرات
غیر مستقیم مقايسه گرديد که نشان میدهد از بین عوامد کلیدی در دو ماتريس 0 ،عامد با تغییر در رتبده در
هر دو ماتريس عوامد تث یرات مستقیم و غیر مستقیم تکرار شدهاند و پنج عامد؛ «تنوع بخشهای اقتصادی بدا
عملکرد متوس »« ،ايجاد و رشد شهرهای کوچک مناوق کمترتوسعهيافته»« ،روند تمرکزگرايدی جمعیدت بده
نفع مرکز استان»« ،گستر فقر شهری و خدز حاشدیهنشدینی بده روسدتاهای حدريم شدهرهای بدزرن» و
«گرايش به بهرهگیری از پتانسید گردشگری استان» در ماتريس ا رات مستقیم با پنج عامد ديگر در مداتريس
ا رات غیر مستقیم جايگزين شدهاند (جدول  .)0از اين رو 22 ،عامد مؤ ر در مداتريس ا درات مسدتقیم را مبندا
قرار داده و  0عامد غیر مشترک نیز از ماتريس ا رات غیر مستقیم را بدان افزوده و در نتیجه  20عامد کلیددی
مؤ ر بر توسعة استان مبنا قرار میگیرند.

بحث
روية واقعی شناسايی عوامد کلیدی در چارچو فرايندهای سناريو ،از يک نمونه تدا نموندة ديگدر تفداوتهدای
بسیار زيادی دارد .اوالعات مورد نیاز در مورد عوامدد کلیددی در فرايندد سناريوسدازی ،از وريدق يدک سدری
مطالعات مقدماتی از تحلیدهای تجربی و ناری (که غالباً به رورت پژوهش دستی انجا میگیدرد) گدردآوری
میشود؛ با اين وجود ،گاهی به شیوة مشارکتی از وريق کارگاهها يا دورههای پژوهشی ،تولید مدیشدوند .رو
اول ،پیش از هر چیز تال میکند که يک مبنای ناری بینقص را برای هر سناريو ايجاد کند و بر تحلیدهای
جامع تکیه میکند؛ رو دو  ،از وريق دانش شهودی و ضمنی افدراد ،بدر سداخت مبندايی بدرای هدر سدناريو
متمرکز میشود که بر توانايی مرور و قدرت تحلید نیز تکیه مینمايدد .در حدالی کده در رو اول ،تصدمیمات
انتخابی عینی اهمیت دارند (بايد بر روی کدا يک از فاکتورها تمرکز شود و چدرا؟) در مدورد دو  ،بیشدتر روی
همکاری ناشی از ترکیب افراد شرکتکننده متمرکز شده و بر رويهای برای ايجداد و ترغیدب حدس مالکیدت در
جدول  .1عوامل کليدي توسعة استان خراسان شمالی از نظر ميزان اثرگذاري مستقيم و غير مستقيم
تحليل ماتريس اثرات مستقيم (امديآي)
نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانة پايین
وجود قلمروهای روستايی يکچارچه
تنوع بخشهای اقتصادی با عملکرد متوس
توسعة جادههای ارلی جديد جهت پیوندهای فرااستانی
تعادل نسبی در رأس ناا شهری استان
تقويت بازراچههای مرزی
ايجاد و رشد شهرهای کوچک مناوق کمترتوسعهيافته
گستر فقر شهری و خز حاشیه نشدینی بده روسدتاهای حدريم
شهرهای بزرن
روند تمرکزگرايی جمعیت به نفع مرکز استان
ارتقددا جددادههددای فرعددی دروناسددتانی در راسددتای توسددعة ناددا
سکونتگاهی
گرايش به بهرهگیری از پتانسید گردشگری استان
تقويت رنايع بزرن استان

تحليل ماتريس اثرات غير مستقيم (امديآي)
توسعة جادههای ارلی جديد جهت پیوندهای فرااستانی
موقعیت ژئوپلتیک استان نسبت به محور آسیايی شرق
نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانة پايین
کنترل تور و رشد اقتصاد ملی
افزايش نسبی قیمت نفت
بسترسازی ارتباوات کشورهای آسیای میانه با جنو آسیا از وريدق
ايران
وجود قلمروهای روستايی يکچارچه
تعادل نسبی در رأس ناا شهری استان
افزايش سرمايهگذاریهای خارجی در پروژههای ملی
گرايش تغییر از شیوة سنتی تولید به شیوههای نوين
تقويت بازراچههای مرزی
ارتقددا جددادههددای فرعددی دروناسددتانی در راسددتای توسددعة ناددا
سکونتگاهی
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میان مشارکتکنندگان و کارآمدی و ا رگذاری فعالیتهای آنها برای سداخت سدناريو در مراحدد بعددی تکیده
میشود (کاسو ،و گابنر)90 :2930 ،؛ بنابراين با توجه به اهدا ،و رو ها و مدلهای متنوع علم آيندهپژوهی
که در مطالعات مشابه در ايران و ساير مناوق جهان انجا گرفته و نیز ويژگیهای متمدايز هرکددا از منداوق،
نتايج نیز متمايز بوده است .به عنوان نمونه پروژة «سناريوسازی سرزمینی اتحادية اروپا »2که بدا هدد ،تددوين
استراتژی ساختارهای فضايی و يکچارچگی سرزمینی در قالب کشورهای اتحادية اروپا تهیه شده ،تال میشود
تا تمامی بازيگران عررههای مختلف در اين برنامهها مشارکت داده شوند اين پروژه ،از میان انبوهی از عوامدد،
سناريوهای توسعة فضايی اتحادية اروپا را بر پايه دو نیروی ارلی يکچدارچگی فضدايی و رقابدتپدذيری جهدانی
بنیاد نهاده است و از بین عوامد کلیدی ،چهار پیشران؛ سالخوردگی جمعیت اروپا ،تدث یرات فزاينددة تغییدرات
اقلیمی ،گذار به الگوی جديد مصر ،انرژی جديد و اهمیت فزايندة جهانیشدن را شناسدايی و معرفدی نمدوده
است .اين سناريوها ،از سال  2332مبنای سیاستگذاری توسعة فضايی اتحادية اروپا در تمامی ابعداد محسدو
میشوند (ايسچون .)2770 ،2پروژة «کاتالونیا  »2727که جز اولین پژوهشها در زمینة چشدماندداز منطقدهای
با رويکردی آيندهنگاری است که ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،جمعیتی ،برنامهريزی فضايی و ...را دربر میگرفت ،از
تحلید  10متغیر اولیه در قالب شش ناا فرعی؛ تحوالت جمعیتی ،برنامهريزی کاربری اراضی ،ناا تولیددی،
بازار کار ،پويايی جامعة کاتاالن و چارچو ژئوپلتیکی و سازمانی به  28عامدد کلیددی رسدیده کده در ترسدیم
سناريوهای چشمانداز کاتالونیا  2727مورد استفاده قرار گرفتهاند (فدورن .)29-22 :2772 ،9در پدروژة آژاندس
ملی فرانسه برای بهبود مسکن )2772( 1که با هد ،تثمین مسکن مناسدب و مطلدو بدرای همگدان در سدال
 2727انجا گرفت ،ابتدا  17عامد تغییر و بات مشخص و سچس  27عامد کلیدی برای تحلید انتخا شدند
که نوسازی شهری ،مفهو آسايش و ويژگی عايقبنددی ردوتی ،گواهینامدة کیفیدت ،نقدش قلمدرو جمعیتدی،
سالخوردگی جمعیت ،سلطة هزينههای عمومی ،تنوع در تقاضا ،کنترل سالمت ،میزان پايداری وضعیت خانواده
و تغییر وضعیت مسکن به سمت مجتمعهای خصوری را شامد میشد (گوده و دوراندس.)298-212 :2722 ،
در پژوهشی که توس بهشتی و زالی ( )2937بر روی استان آذربايجان شرقی انجا گرفته 02 ،عامدد بررسدی
شده که وضعیت پراکندگی عوامد ناپايدار بوده و  29عامد کلیدی و پیشران توسعه معرفی شدده اسدت کده از
اين میان ،عوامد شیوة مديريت ،موضوع تحقیق و توسعه ،فناوریهای برتدر ،منطقدة آزاد ارس و مندابع آ بده
عنوان عوامد ارلی توسعة آتی استان معرفی گرديده است .در پژوهش ديگری کده توسد زالدی و زمدانیپدور
( )2931بر روی استان مازندران رورت گرفته و  02عامد توسعة منطقه در افدق  2127بررسدی شدده اسدت،
شیوة مديريت کالن کشور ،تور  ،شیوة مديريت استان ،تحقیق و توسعه ،سدطح فنداوری اوالعدات ،جمعیدت و
همکاریهای بین نهادی به عنوان عوامد کلیدی توسعه پیشنهاد گرديده است (زالی و زمانیپور.)2931 ،
اين پژوهشها با تحقیق حاضر دارای وجوه تشابه در رو شناسی و تمايز در نتايج است .در ايدن پدژوهش،
 07عامد تث یرگذار در توسعة استان خراسان شمالی مورد مطالعه قدرار گرفدت و  20عامدد کلیددی مدؤ ر بدر
توسعة استان شناسايی شدند که از اين میان ،عواملی مثد «توسعة جادههای اردلی جديدد جهدت پیونددهای
فرااستانی»« ،وجود قلمروهای روستايی يکچارچه»« ،موقعیت ژئوپلتیک استان نسبت به محور آسدیايی شدرق»،
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«ارتقا جادههای فرعی دروناستانی در راستای توسعة ناا سکونتگاهی»« ،تعادل نسبی در رأس ناا شدهری
استان»« ،تقويت بازارچههای مدرزی» و «تندوع بخدشهدای اقتصدادی بدا عملکدرد متوسد » عوامدد کلیددی
استراتژيک هستند که در مقیاس برنامهريزیهای منطقهای میتوانند در گا بعددی در وضدعیتهدای متفداوت
تحلید شده و بر اساس چندين احتمال پیش رو مبنای ترسیم سناريوهای توسعة منطقدة مدورد مطالعده قدرار
گیرند؛ بنابراين بديهی است با توجه به تفاوتها و پتانسدیدهای هدر منطقده ،عوامدد کلیددی توسدعة آن نیدز
منحصربهفرد و متفاوت باشد؛ اما وجه مشترک همة اين پژوهشها ،تغییر رويکرد از برنامهريزی خطدی مبتندی
بر روندهای گذشته به برنامهريزی راهبردی مبتنی بر دانش شهودی نخبگان ،شناسايی عوامد و پیشدرانهدای
توسعة مناوق و مشارکت ذینفعان است .مشخصة ديگر پژوهشهای داخلی ،ناپايداری در سیستم تث یرگدذاری
و تث یرپذيری عوامد بر يکديگر است که میتوان آن را نتیجة ضعف نادا برنامدهريزی رايدج و عدد مطالعده و
مديريت سطح تث یرگذاری و تث یرپذيری عوامد توسعة مناوق قلمداد کرد .اينک نتدايج ترکیبدی مجمدوع ايدن
پژوهشها ،ضرورت تغییر محتدوايی و رو شدناختی فرايندد برنامدهريزی توسدعة منطقدهای را بیشدتر نمايدان
میسازد؛ زيرا عوامد کلیدی توسعه در هر منطقه متفاوت بوده و شناسدايی درسدت آن اولدین گدا در ترسدیم
سناريوها و چشماندازهای توسعة منطقه است که بدون بهرهگیری از رويکردهای راهبردی و آيندهنگرانه میسدر
نمیگردد.

نتيجهگيري
يافتههای حارد از اين پژوهش ،بیانگر آن است که دستیابی به توسعة پايدار مستلز دسدتیابی بده يدک نادا
برنامهريزی جامع و کارآمد در محتوا و فرايند است .در عین حال ،با توجه به اينکده زنددگی معاردر ،تغییدرات
اجتماعی  -اقتصادی و فناوری با سرعت روزافزون ،دانش برنامهريزی را با چالش مواجه سداخته اسدت ،از ايدن
رو ،ضرورت دگرگونی و اتخاذ رويکرد مناسب در محتوا و فرايند برنامدهريزی توسدعه ،الگوهدای سدنتی فرايندد
برنامهريزی به شیوههای فنساالرانه را منسوخ نموده و لدزو اسدتفاده از رويکردهدای راهبدردی و مشدارکتی و
بهکارگیری رو ها و ابزارهای جديد را روشن ساخته است .در سالهای اخیر ،برنامهريزان شهری و منطقدهای
به دلید برخورداری از ويژگیهايی همچون پیشبینی منسجم بلندمدت ،شبکهسدازی ،تصويرسدازی ،مشدارکت
گستردة ذینفعان و شناسايی و بهکارگیری بازيگران و عوامد کلیدی ،رويکرد آيندهنگاری راهبردی را در جهت
پاسخگويی به چالشهای معارر به کار گرفتهاند .يکی از گا های اردلی در رويکدرد آينددهنگاری ،شناسدايی و
تحلید عوامد ارلی توسعه است .عوامد توسعه به عنوان موتورهای محرک توسعة بلندمدت منطقده از جايگداه
ويژهای در سیستم برنامهريزی فضايی استان برخوردارند .بديهی است هر منطقدة جغرافیدايی از خصیصدههدای
برجسته و گاه منحصربهفردی برخوردار است که لزوماً عامد توسعه و پیشرفت منطقده نشدده اسدت؛ بندابراين،
شناسايی اين عوامد ،گا اول در برنامدهريزیهدای توسدعه اسدت و بهدرهگیدری از ايدن پتانسدیدهدا مسدتلز
برنامهريزی ،تقويت و سرمايهگذاری به کمک ذینفعدان و ذینفدوذان و کلیدة بدازيگرانی اسدت کده در فرايندد
برنامهريزی سنتی مغفول ماندهاند.
در اين پژوهش که با هد ،شناسايی و تحلید عوامد کلیدی مؤ ر در توسدعة اسدتان خراسدان شدمالی بدر
اساس تحلید ا رات ماتريس متقاوع رورت گرفته است ،دادههای پژوهش که شامد  07عامد اولیه بوده اسناد
ورحهای منطقهای بدا بهرهگیدری از ديددگاه کارشناسدان توسدعه اسدتخرا گرديدده و میدزان تث یرگدذاری و
تث یرپذيری عوامد با نار کارشناسان و مديران استانی تکمید و در نهايت مورد تحلید قرار گرفته است .نتدايج
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تحلید الگوی پراکندگی عوامد بر روی محور تث یرگذاری – تث یرپذيری ،بیانگر وضعیت ناپايدار سیستم منطقة
خراسان شمالی است .عوامد «تث یرگذار» عموماً عواملی هستند که در خار از حوزة تصدمیمگیدری منطقده و
دارای ابعاد ملی و بینالمللی بوده و در مقابد ،عوامد «تث یرپذير» ،عموماً نتیجة برنامهريزی ،سیاسدتگدذاری و
تصمیمگیریهای ديگر هستند .عواملی مثد نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانة پايین ،توسعة جدادههدای اردلی
جديد ،وجود قلمروهای روستايی يکچارچه و ارتقا جادههای فرعی جز «عوامد ريسک» محسو گرديدده و از
مرفیت بااليی جهت تبديد به عوامد کلیدی برخوردارند و عواملی مانند روندد تمرکزگرايدی جمعیدت بده نفدع
مرکز استان ،تعادل نسبی در رأس ناا شهری ،گستر فقر شهری و حاشیهنشینی ،ايجداد و رشدد شدهرهای
کوچک جز «عوامد هد »،وبقهبندیشده که میزان تث یرپذيری آنها بیش از تث یرگذاريشان بوده و مدیتدوان
با برنامهريزی و اعمال تغییرات بر روی آنها به اهدا ،مورد نار سیستم دسدت يافدت .در نهايدت 20 ،عامدد از
نار کارشناسان و مديران به عنوان عوامد کلیدی توسعة استان اسدتخرا گرديدد کده از تندوع نسدبتاً زيدادی
برخوردارند و از عوامد بینالمللی تا ملی و منطقهای و اقتصادی و اجتماعی و کالبدی را دربر میگیرند .برخدی
از اين عوامد ،همانند تور  ،قیمت نفت و ...تابع برنامهريزیها و روندهای ملی و بینالمللی بوده و برخی عوامدد
همچون گرايش به بهرهگیری از پتانسید گردشگری استان ،گرايش به تغییر از شیوة سنتی تولید به شدیوههای
نوين و ...نیز به نار میرسد با وجود پتانسیلی که دارند تا رسیدن به جايگاه تث یرگذاری قوی در توسعة منطقه
فارله دارند .با توجه به اينکه تمرکز اين پژوهش بر روی توسعه در قالب ورحها و برنامدهريزیهدای منطقدهای
است ،میتوان عواملی مثد «توسعه جادههای ارلی جديد جهدت پیونددهای فرااسدتانی»« ،وجدود قلمروهدای
روستايی يکچارچه»« ،موقعیت ژئوپلتیک استان نسبت بده محدور آسدیايی شدرق»« ،ارتقدا جدادههدای فرعدی
دروناستانی در راستای توسعة ناا سدکونتگاهی»« ،تعدادل نسدبی در رأس نادا شدهری اسدتان»« ،تقويدت
بازارچههای مرزی» و «تنوع بخشهای اقتصادی با عملکرد متوس » را به عندوان عوامدد کلیددی اسدتراتژيک
برشمرد که میتوانند مبنای ترسیم سناريوهای توسعة منطقة مورد مطالعه قدرار گیرندد .در مجمدوع ،بده نادر
میرسد با تحلید عوامد کلیدی استخرا شده و شناخت ضمنی که از منطقه وجود دارد ،مدیتدوان مهمتدرين
خصیصة استان را تنوع در عوامد و فقدان يک يا چند عامد با تث یرگذاری شديد دانست .در سطح استان تندوع
گستردة قومی ،زبانی ،محصوالت زراعی ،باغی ،دامی و رنعتی وجود دارد که پتانسیدهدای آن را چندبُعددی و
متنوع ساخته و در سیاستگذاری و تصمیمگیریها میتواند مورد توجه قرار گیرد.
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