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 چکيده
شیود، شناخته میی پيچيدگی مسائل، نوآوري و قطعيّتهاي عدم در عصر حاضر که با خصيصه

 ريزيبرنامیهنظام  هاياز ضعفيکی ی مواجه است. تنوّعهاي می با چالشسنّت ريزيبرنامهنظام 

از ايی   گيري عوامل کليدي توسعة منطقه است؛کاربهشناسايی، تحليل و عدم  ،رايج ايمنطقه

بیا رويکیرد  استان خراسان شمالی با هدف شناسايی عوامل کليدي توسعة حاضر پژوهش ،رو

از تکنيی   نگرانیهيندهآبیا رويکیردي  ،انجام گرفته است. اي  پژوهش راهبردينگاري آينده

م  استفاده شده است. مي  افزارنرماز  هاتحليل داده و جهتبهره برده  طعتحليل اثرات متقا

 .استخراسان شمالی  وضعيّت ناپايدار در سيستم منطقةبيانگر  ،اثرگذاري عوامل نتايج تحليل

 عامل کليیدي در توسیعة 51 ،هليّتحليل عوامل اوّ وپژوهش گيري از نتايج حاصل از اي  با بهره

 پيونیدهاي جهیت جديید اصیلی هايجادّه توسعة، ملاز بي  اي  عواند. شناسايی شدمنطقه 

 محیور بیه نسیبت اسیتان ژئوپلتي  موقعيّتيکپارچه،  روستايی قلمروهاي فرااستانی، وجود

 ، تعادلسکونتگاهی نظام توسعة راستاي در استانی درون فرعی هايجادّه ارتقاء ،شرق آسيايی

 بیا اقتصیادي هیايبخش تنوّعو  مرزي هايچهارباز تقويت، استان شهري نظام رأس در نسبی

بیه عنیوان مبنیاي ترسیيم  تواننیدمیهستند که  استراتژي  کليديعوامل  توسّطم عملکرد

ايی  مطالعیات و  نتيجة. استفاده قرار گيرندمورد در سطح استان تخصيص فضايی  سناريوها و

استان  ندةفضايی در آي ةپايدار توسع گذاريسياستاست براي  يیمبناشناخت عوامل کليدي، 

ی را در درون خود سطوح محلّ فضايیبخشی و  هاييوسازيسنارتمامی اقدامات و  تواندیمکه 

 سازي نمايد.يکپارچه

پايیداري سيسیتم، ، عوامیل کليیدي، ايمنطقه توسعة ،يراهبرد نگاري: آيندهيواژگان کليد
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 مهمقدّ
رخوردار است. عدد  فراوانی ب اهم ی تاز  ایمنطقهشهری و  ريزیبرنامهآن در  مد تموضوع آينده و شناخت بلند

 اسدت رمتدث   ريزیبرنامده فراينددگیری آنهدا در کاربه و نحوة ريزیبرنامهآينده از ابزارهای  شناخت هوشمندانة

 شدود، نوآوری و تغییر شناخته میقطعی تهای عد  . در عصر حاضر که با خصیصه(2777، 2مايرز و کیتسوس)

گیری اشدکال کاربده بده دنبدالای فزايندده بده ودور ایمنطقهريزان شهری و (، برنامه2729و همکاران،  2آمر)

 به واسدطةشده های ايجادگويی به چالشراهبردی در جهت پاسخ ريزیبرنامهمحور و ف رويکردهای آيندهمختل

و  کراوزيدک) هسدتند می ت شدهری و...حاک تحو ل، توسعة پايدارکار  ت معارر، رقابت بین شهرها، دستورتحو ال

جز رشد بهکه  یچندبعدپیچیده، جامع و  فرايند»جانبه و پايدار به عنوان ة همهتوسع تحق ق .(2772، 9رتکلیف

شددن در آن و مدرد  انتادار دخید وهای يدک اجتمداع را شدامد شدده و همدةنیر ة ابعاد و همةی ، کل اقتصادی

تعداملی  فرايندددة ی اسدت کده دربردارندمؤ  رارولی و  ريزیبرنامهمستلز   «شدن از مواهب آن را دارندمنتفع

ی، از توسعه، رويکرد ترکیبدی پدايین بده بداال و بداال بده پدايین، نگدر  محل د مندانبهرهمؤ  ر و میان نیروهای 

 فراينددجامعده در  مدؤ  ررکت هدد،، انتقدال داندش، تجربده و مشدا وانمندسازی و جوشش از پدايین جامعدةت

 (.27: 2930 ،ايکا،) توسعه است ريزیرنامهب

ها و فرايندددهدد کده [ غالدب در سراسدر جهدان نشدان مدیایمنطقدهت مشکالت شهری ]و مقیاس و شد 

سازد. از داليدد اردلی ايدن  محق قرا  شانیارلبه شکد کارآمدی اهدا،  ندتوانمیفعلی  ريزیبرنامههای شیوه

فقددان يدک رويکدرد يکچارچده از  در جامعده، قطعی دتپیچیدگی و عد   به مواردی همچون تغییر، وانتامر می

، ريزیبرنامده در حرفدة مدد تگیدری کوتاهی، جهدتمحیطزيستاقتصادی و  -عنارر فیزيکی با ابعاد اجتماعی 

هدای عمدومی و نفعان بخشبر اساس روندهای تاريخی و نیز همکاری محدود ذی بینیشدن مدل پیشمنسوخ

 ريزیبرنامدهرويکردهای  ،در واقع. (2722، 1رتکلیف و کراوزيک) اشاره کرد ريزیبرنامههای يندفراخصوری در 

اسدت کده معتقدد  0شوند. اوويندکشناسند و نه با آنها مواجه میت میهای امروزی را به رسمی نه چالش یسن ت

و همکداران،  2سراد) ستندمحور هکم چالشمحور و خیلیموجود بیش از حد مثموريت ريزیبرنامهرويکردهای 

اتی نبايدد ات فاقدهای فضايی، عموماً جزئیات زيادی را در مورد اينکه چده برنامه، 0بر اساس نار آلبرتس(. 2722

هدای اخیدر تدرين چدالشيکدی از مهدموی  ردورت گیدرد.اتی که بايدد ات فاق در مورد نهکنند ارائه می رخ دهد

آلبرتس، ) داند که اهدا، فضايی را در سطوح مختلف هماهنگ کندمیراهبردی  یرا ايجاد رويکرد ريزیبرنامه

در واقع، . (2770سارتوريو، ) کندی قوی انتقاد میمحل  تثکیدهای منفرد با از تمرکز بر پروژه 8سارتوريو .(2771

در  زيدرا ايدن رويکردهدا ؛های سداختاری پیچیدده پاسده دهددها نتوانست به چالشاز وريق پروژه ريزیبرنامه

شدوند. فعدد و انفعداالت و تصويرسازی مدی کامالًندرت ه ها بعالوه، خروجی برنامههب .يکچارچه نبودند مد تبلند

شوند که تنها بخش محددودی ای منجر میکنندهاغلب به تصو رات پیچیده و گیج ایمنطقه ريزیبرنامهمفاهیم 

ق بده شدناخت آنهدا دخیدد و درگیدر در آن موف د د و اگر هم درک شوند فقد  افدرادتوان درک کراز آن را می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Myers & Kitsuse 

2- Amer 

3- Krawczyk & Ratcliffe 

4- Ratcliffe & Krawczyk 

5- Ovink 

6- Dross 

7- Albrechts 

8- Sartorio 
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ا، گیدری اغلدب شدف هدای تصدمیمفرايندتعامالت و ارتباوات،  نبودِبه دلید  ،های رايجريزیبرنامهدر  .شوندمی

توانند تجزيه و تحلیدد درسدتی ارائده کدرده و نیروهدای شده اغلب نمیتثبیت ريزیبرنامهنیستند. رويکردهای 

ريدزان و برنامده ،بندابراين ؛(2722دراس و همکداران، ) گیرندد کداربده گیری فضا را شکد گذار درتث یر محر ک

 ريزیبرنامدههدای موجدود بدرای اند که رويکردها و رو به اين نتیجه رسیده ایمنطقهگیران شهری و تصمیم

تر و مدؤ  رديددتر، هدای جدنبال رو ه ت فراگیر نیست و بايستی بتحو الآينده ديگر جوابگوی پرداختن به اين 

مطلدو   ةکده آيندد از آنجدا .(2777، مايرز و کیتسوس) ر و اقدا  در مورد آينده بودتفک  تر در ارتباط باخال قانه

 کداربه ی نمود و ور احهايی را پس بايد رو  است؛ های مطلو  جامعهها، هنجارها و ارز انعکاسی از قضاوت

هدای زيدرا ابزارهدا و رو  ؛(29 :2980 ،نداممی و قدديری) مطلدو  منجدر شدود آينددة تحق دقه بده گرفت ک

انتخا  ابدزار و  از نحوةت شد  شود، بهمنتهی می ريزیبرنامهعمد  ی که به نتیجةفرايندو همچنین  ريزیبرنامه

بیان خو  موضدوع و شناسدايی  معتقد است گوده یشدم ،. در اين بارهپذيردمی تث یر ريزیبرنامهرو  و عمد 

 .(2777، مايرز و کیتسوس) است حد ، نصف راهريزیبرنامهحاکم بر آن در رواب  

چشمگیری شدناخت رونددها و نیروهدايی کده آيندده را  به وور 2پژوهیآيندهگذشته مطالعات  در پنج دهة
ت کشف آنچده در پدیش رو نهفتده هايی که قابلی ها و تکنیکاند که ویف وسیعی از رو سازند توسعه دادهمی

 پژوهی، حیطدةآيندده .(3: 2،2772کراوزيک) گیرندبر می، دقیق و جامع درامانمند  سرا در قالب يک رواست 

بده   ابتدا در آمريکا و اروپدا و سدچس در سداير کشدورها جديدی است که بعد از جنگ جهانی دو  اًعلمی نسبت
پژوهدی شدکد متفاوت در آيندده اروپايی و آمريکايی با خصوریات کامالً سن تآمد. به ووری که ابتدا دو  وجود

های مختلفدی سن تبه شراي  سیاسی، فرهنگی و تاريخی مناوق مختلف،  توج هگرفت؛ سچس در وول زمان با 
پژوهی قلمرويی است که بدا آينده (.922: 2931 زاده و موسوی،ابراهیم) پژوهی به وجود آمددر مطالعات آينده

بخشدد. در بینی و تصمیم عقاليی را بهبود میبا دورانديشی خود پیش ،همديريت تغییر سر و کار دارد، اين رشت

حسدا  های بعدی بده که در آن عاليق نسد ای مطلو ،به خلق آينده عمدتاً 9نگاریآينده بهترين حالت خود،
 ريزیبرنامده، نگاریآيندده، نگریآيندده، پژوهیآينددهامدروزه  .(2331، 1ادسدیدا) آمده باشند، سدر و کدار دارد

اسدتفاده قدرار مدورد  توسدعة پايددارآمیدزی بدرای تقويدت موف قی ت به ووراندازسازی شهری و چشم سناريويی
کراوزيدک و رتکلیدف، ) هسدتند خال قاندهنگر، جدامع، منسدجم و یگیرند و به شکلی ورفدار يک رويکرد کل می

مندد و يدک بیدنش نادا  بده واسدطةه ای است کديک رويکرد عقالنی چندرشته نگاریآينده ،در واقع (.2772

 ای در نتیجدة يدک آينددةکنندهتوانند نقش تعیینها میتغی ربازيگران مختلف و م وشود جانبه توریف میهمه
خدود مندوط بده تمدايالت،  داند که به نوبةآزادانه می نگری، آينده را نتیجة ارادةآيندهايفا نمايند. در آن خاص 
بدازيگرانی کده  توسد  بلکده بايدد  ، آينده هنوز نوشته نشددهنگریآيندهدر  ،بنابراين ؛استها و آمال بشر برنامه

گدوده و ) شدودهايشان هستند، سداخته پروژه موف قی تفداکاری برای  ايگاه را دارند و آنهايی که آمادةبهترين ج
بدا عندوان رويکدرد  ایقدهمنط توسعة ريزیبرنامههای اخیر از اين علم در در دهه: پیشگفتار(. 2722 ،0دورانس

شدهری و  ريزیبرنامه با تمرکز ويژه بر حیطة ای رورت گرفته است.گسترده استفادة 2«ایمنطقهنگاری آينده»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Futures study 

2- Krawczyk 

3- Foresight 

4- Adesida 

5- Godet & Durance 

6- Regional Foresight 
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علدم،  آينددة مدد تبلند مندد بدرای مشداهدةعنوان تالشدی ناا ه سرزمینی را ب نگاریآيندهتوان می ایمنطقه
تدوان انتادار داشدت تعريدف نمدود کده مدی ی گرايشدات نومهدوریاوری، اقتصاد و جامعه به مناور شناسايفن 

گیری اردول کاربدهشدامد  ایمنطقده نگاریآينددهبنابراين،  ؛ترين تغییرات را در شهر و منطقه ايجاد کنندمهم

ه در آن همراهدی هايی در مقیاس جغرافیدايی کوچدک اسدت کدو بینش سازیبینی، مشارکت، شبکهی پیشکل 
 (.2727، 2فرناندز گوئد) ندسازعوامد سرنوشت

رويکدرد منسدجم در ارتبداط بدا  محددودی از يدک کده اغلدب گسدترة یسدن ت ريزیبرنامدههای فرايندخال، بر
های مشارکتی است که در آنهدا داندش بدازيگران بر اساس رو  ایمنطقه نگاریآيندههای آينده دارند، چالش

خداص بده اشدتراک گذاشدته  ةيدک حدوزاحتمدالی  دةانداز آيندبخش خصوری و دولتی به مناور ايجاد چشم

هدای جديددی را کده عناردر و ارز  رايدج اسدت ريزیبرنامههای فرايندد مکم  نگاریآيندهبنابراين،  ؛شودمی
ت و کارايی آنها در جهت ی و فراهم کردن مشروعی سازی بازيگران محل منداين امر باعث توان وافزايد ها میبدان

 ایمنطقده نگاریآيندده تدرين مزايدای ملمدوس و برجسدتةاز مهم ،در مجمدوع. گرددمی یامنطقهراهبردهای 
 توان به موارد زير اشاره کرد:می
 کند.تصاوير عملی و منسجمی را در مورد آينده ترسیم می -

رد ای خاص در مدوهای نمايندگان مختلف در حوزهاندازهای آينده و آرزوها و خواستهمباحث مربوط به چشم -
 بخشد.و سامان می کرده و سر یدهسازماناقتصادی را  - اجتماعی توسعة

های مختلدف عوامدد کند که باعث تطبیق ديدگاهمبتکرانه و عملی کمک می ایمنطقهراهبردهای  به تدوين -
 گردند.سرزمینی می

 سازد.ر میبخش خصوری و دولتی در آينده مقر  خال قانةهای هايی را برای ورحتاولوي  -

 دهد.مورد مطالعه تشکید می هایدانش در مورد مقوله های کارشناسی را برای تبادلشبکه -

گسدتر  گیرندگان سیاسی یان بازيگران ارلی منطقه و تصمیمرا در م نگاریآيندههای شیوه حارد ازدانش  -
 (.2727فرناندز گوئد، ) می دهد

بیندی دولتدی مسدئول پدیشدولتدی و نیمدههدای گدروه ، در سراسر جهان به خداور اسدتقرار2337 ةاز ده
اندد. امدروزه، مسدائد روندق يافتده نگاریآينددهتیکی، اقتصادی و اجتماعی مطالعدات ، ژئوپلفن اورانه هایگرايش

 نگاریآينددههدای ديگدر، موضدوع تمرکدز مطالعدات و حوزه ونقدحمدکاربری اراضی،  مربوط به تغییر اقلیمی،
ی در حال گستر  بدوده افزاينده به وور نگاریآيندههای رو  ،در حال حاضر (.2727 ئد،فرناندز گو) هستند

هدای اخیدر، شود. در واقع، در سدالتبديد می ريزیبرنامههای فع الی تسازی در بسیاری از سرنوشت و به بخش
جلدب کدرده اسدت.  را از جانب نهادهدای مختلدف دولتدی اروپدا بده خدود بسیاری توج ه ایمنطقه نگاریآينده
 ایمنطقه نگاریآينده( راهنمای عملی را برای 2772) ایمنطقه کمیسیون اروپا برای شبکة توسعة نگاریآينده

 توسد  ودور، چنددين مقالده کدرد. همدینرا با مدرک ارائه می ایمنطقه نگاریآينده فع الی ت 3منتشر نمود که 
گیدری برای تصدمیم ایمنطقهاحتمالی و  نگاریآيندهرا به سمت  توج هنگر مطالعات تکنولوژيکی آينده سةس مؤ

را خود  های پروژة( نیز يافته2770) فضايی اروپا ريزیبرنامهناارت بر  اند. شبکةجلب کرده ایمنطقهدر سطح 
 منتشر نموده است که در آن سه سناريوی فضدايی بدرای« اروپا ایمنطقهة سناريوهايی در مورد آيند»عنوان  با

کده اروپدا،  نگاریآيندده نهداد، همچندین(. 2722، 2اروپا نگاریآيندهپلتفور  ) تعیین شده بود 2797افق سال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Fernandez Guell 

2- European Foresight Platform (EFP) 
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 نگاریآيندده فع الی دتلیف چندد تال  زيادی را برای گردآوری و تث کند،می نیتثمرا  آن کمیسیون اروپا بودجة
 (.2722، 2فرناندز گوئد و ردوندو) اندانجا  داده «گذاری دانشبه اشتراک» برنامةدر قالب  ایمنطقه

های اعم از ورح)اً عموم ایمنطقهشهری و  ريزیبرنامه فراينددر کشور ما اساسی آن است که  اينک مسئلة

گیر ريز و تصدمیمدر چارچو  شرح خددماتی يکسدان و بدا عوامدد برنامدهو شهری(،  ایناحیه ،ایمنطقه ی،مل 

در دستیابی به نتايج مطلدو  و  موف قی تعد   دهندةنشانهايی هم چنین ورح تجربة و گیردانجا  می مشخ ص

های محتمدد و به آيندده توج هبدون  عمدتاًها های به کار گرفته شده در اين ورحرو مورد انتاار بوده است. 

 ،یی خط دهدابینیبر اساس تحلید رونددهای گذشدته و بددون انعطدا، اسدت. ايدن پیش ررفاًات آينده و ات فاق

دلید ارلی نقدص  شود در بسیاری موارد دچار اشتباه و نقص شدند.کشور ما مشاهده می از تجربة که همچنان

ها و نداشتن ديدی جامع و فراگیر از آيندده عد  انعطا، مکانی ورح« 2محور يا پرينت آبیعرضه»های در ورح

جامع راهبدردی و  یهادگاهيدمختلف به سوی میالدی کشورهای  07 ، از دهةاين مشکالت حد  به مناوربود. 

آل از سناريوسازی در حالت ايده فرايند(. 00 :2982، و همکاران مهديزاده) استراتژيک روی آوردند ريزیبرنامه

شناسدايی  -2 ؛عمدد سدناريو شناسدايی حدوزة -2 (:00: 2930 ،9کاسو، و گابنر) شودیمپنج مرحله تشکید 

 (.2شکد ) انتقال سناريو -0 ؛در رورت نیاز ايجاد سناريو -1 ؛مد کلیدیتحلید عوا -9 ؛عوامد کلیدی

بدا رويکدرد  ایمنطقده ريزیبرنامده فرايندددر  - گدا تدرين ارلیو در واقع  -ه لی های او بنابراين يکی از گا 

نداوق م مدد تبلند های ارلی و جايگاه آن در توسدعةمحر کشناخت عوامد کلیدی استراتژيک و  ،نگاریآينده

گدذارد. مدی تدث یر، )پرسدش کدانونی(يا ناکامی تصمیم ارلی موف قی تست که بر ، عواملی ااست. عوامد کلیدی

بدر عف و مشکالت يدک منطقده را نیدز درت نیست بلکه نقاط ضها و نقاط قو تفق  شامد قابلی  ،عوامد کلیدی

بده تواندد تحلید عوامد کلیدی توسعه مدیشناخت و  ،از اين رو(. 122: 2931 زاده و موسوی،ابراهیم) گیردمی

قدرار  گذاریسیاسدتو  توج دهمدورد  ایمنطقه مد تهای بلندريزیبرنامهمنطقه در  محر ک توسعةعنوان موتور 

گذاران نفعان و سرمايهگیران، ذیتصمیم ،استان برای شهروندان، مديران مد تانداز بلندگیرد و در ترسیم چشم

آن هسدتیم، آن  حدد  بده دنبدالای کده و مسئله پژوهشاساسی  پرسشاينک  ،راين منا ازباشد.  مؤ  رمفید و 

 اسدتان خراسدان بدزرن منفدکاز  2989است که چرا خراسان شمالی که به عنوان يک استان مستقد از سال 
 

 
 (91: 5931 کاسوف و گابنر،) مرحله پنجعمومی سناريو در  فرايند. 5 شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Redondo 

2- Blue Print 

3- Kosow & Gabner 
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محدرو   یهااسدتان فیايی، اقتصادی و اجتماعی در زمرةجغرا ةهای بالقو از پتانسیدبرخورداری  ، با وجودديگرد

و حرکدت  يیشناسداو آيا روند کند پیشرفت و توسعه در استان خراسان شمالی ناشی از عدد  کشور قرار دارد؟ 

و روند شتابان  اين باورند که توسعه ها، بردر راستای عوامد کلیدی توسعه است؟ نگارندگان با ورح اين پرسش

 بده عندوان که بودهفضا  ةدهندشکدارلی  عوامدمبتنی بر  فضايی توسعة گذاریسیاستآن در استان، مستلز  

ناسايی و تحلید عوامد کلیددی اين مسئله، به ش حد  به مناور. کنندعمد میاستان  های ارلی توسعةپیشران

و جهدت شدناخت عوامدد  شدده پرداختده ایمنطقه یگارنندهيآهای منطقه با استفاده از رويکرد و مدل توسعة

پدس از ترسدیم  راهبدردی اسدت، ینگارنددهيآبدا رويکدرد  توسدعه یزيربرنامه مهم  یهاگا کلیدی که يکی از 

دهی به تصمیمات کالن منطقده اقددا  در جهت ،راه منطقه، به مثابة يک نقشة مد تانداز بلندسناريوها و چشم

کمدک  ایمنطقدهی و و مدديران محل د نیمسئولود نتايج حارد از اين پژوهش بتواند به رر میشده است. انتاا

یمات و بندی منطقی از تصمتتا به اولوي  رو را ارائه نمايدپیش  حال و آيندة وضعی تنموده و درک رحیحی از 

 ومايف خود دست يابند. های حوزةبرنامه

 هامواد و روش
تحلیلی اسدت کده بدا  - هنجاری یپژوهندهيآهای علم ماهیت بر اساس رو از نار کاربردی و  ،حاضر پژوهش

ابدزار هدای مدورد نیداز از ری دادهآوجمدع انجدا  گرفتده اسدت. بدرایهای اسنادی و پیمايشی ترکیبی از رو 

عامدد  07منطقده کده شدامد  در توسعة گذارتث یرعوامد ای از مجموعهشده است. در ابتدا  استفاده پرسشنامه

مداتريس  ،بعددی در مرحلدة شدده اسدت.اسدتخرا   نار کارشناسانای و نیز های منطقهاز مطالعات ورح شده

 به مسائد توسعة آگاه مديرانو  ريزیبرنامهصان توسعه و متخص از  نفر 29 توس  شده و ی ور احعوامد  اتتث یر

 اتتدث یر در دو دسدتةآنهدا  یريپدذتث یرو  یگدذارتث یررواب  بین عوامد و میدزان ، سچس شدهتکمید منطقه 

 تحلید گرديده است. غیر مستقیممستقیم و 

است کده مفهدو   2وعتکنیک تحلید ا رات متقا ،مد تبینی بلندهای جديد نويدبخش در پیشيکی از رو 

گدوردون و ديگدران بدرای  توس  و  بعدها توسعه داده شد مطرح شد، 9و گوردن 2هلمر توس  بار لینی آن او کل 

 تدث یر ،هدای تجزيده و تحلیددتکنیدک(. 2772، 1دالکدی) گرفته شده است به کارینی تعدادی از مناوق بپیش

وقايع احتمالی و اينکه تا چه حد وقوع هر رويداد احتمدالی باعدث  های مهم نمودن زنجیرهمشخ صمتقابد برای 

مستلز  ساخت مدلی است که در آن  ،فنگیرند. اين شود مورد استفاده قرار میتغییر در احتمال وقوع بقیه می

متقابدد ايجداد  تدث یرشوند. در اين رويکرد، يک ماتريس ی بین بسیاری از روندها يا وقايع توریف میل رواب  عِ

آمر ) گرددمی مشخ صعوامد يا روندها  ر هر عامد يا روندی بر بقیةو ا  تث یرمتقابد،  تث یرشود. در ماتريس می

جهت انجا  محاسدبات سدنگین  2هگود یشدم به وسیلة ابزاری است که 0مکمیک افزارنر (. 2729و همکاران، 

اسدت کده ابتددا  گوندهنيا افزارنر رو  اين (. 22-22: 2779 و همکاران، 0آرکد) گرديد یور اح بدا رات متقا

س تحلید ا رات ماتري انندشود، سچس در ماتريسی ممورد نار شناسايی می مهم در حوزة یهاهمؤل فها و تغی رم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Cross-Impact Analysis 

2- Helmer 

3- Gordon 

4- Dalkey 

5- MicMac   

6- Michel Godet 

7- Arcade 
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 شدود.خبرگدان تشدخیص داده مدی توسد  مربدوط،  هدا بدا حدوزةتغی رشود و میزان ارتباط میان اين موارد می

سدطرها  تغی درترتیدب مگذارندد؛ بددينمدی تث یرها های موجود در ستونتغی رسطرها بر مهای موجود در تغی رم

زان ارتبداط، بدا مید (.22: 2778، هگود به نقد از 2937 بهشتی و زالی،) رنديپذتث یرها ستون تغی رو م گذارتث یر

« دو»، «ضدعیف تدث یر» مثابةبه « يک»، «تث یربدون » به منزلة« رفر»شود. اعداد بین رفر تا سه سنجیده می

هدای تغی ربندابراين اگدر تعدداد م ؛اسدت« زيداد تدث یر» بده منزلدة« سده»و در نهايت « توس  م تث یر» به منزلة

شدده  مشدخ صها بر يکديگر تغی رات متث یرآيد که در آن به دست می n*nباشد، يک ماتريس  n شدهيیشناسا

در نمدودار پراکنددگی عوامدد اگدر  ،یکل  به وور (.2770، 2و آسان آسان از ه نقدب 2937بهشتی و زالی،) است

حدول محدور سیستم و چنانچده پراکنددگی عوامدد  دهندة پايدارینشانباشد شکد  Lبه رورت توزيع عوامد 

مختلدف  یهدابخشعوامد در  یریقرارگهمچنین  (.2شکد ) قطری رورت گیرد بیانگر ناپايداری سیستم است

 کنددمدیتعیدین بندی عوامدد دستهدر تحلید  را متفاوتی است که جايگاه هر يک هایوضعی تگويای  ،نمودار

 (.9شکد )

 
 (00: 0229 آرکد و همکاران،) تمپايداري سيس وضعيّت. 0 شکل

 
 (51: 0229 آرکد و همکاران،) يريپذتأثير - يگذارتأثيرمحور قرارگيري عوامل توسعه در  وضعيّت .9 شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Asan & Asan 
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 نتايج
 ،عوامد یگذارتث یراستان خراسان شمالی و میزان و چگونگی  مؤ  ر در توسعةبه مناور شناخت عوامد کلیدی 

مک مورد تحلید قرار افزار میک( و با نر 2در اين زمینه استخرا  گرديد )جدول  ذارگتث یر ةلی عامد او  07ابتدا 

 گرفت.

 استان خراسان شمالی بر توسعة مؤثّرعوامل  .5 جدول

 عنوان کوتاه عوامل توسعه رديف عنوان کوتاه عوامل توسعه رديف

2 
 کشدورهای در  بات و امنی ت رفتن باال

 نافغانستا ويژههب شرقی همساية
 22 شرق امنی ت

 یمحل د - بومی هایورز  گستر  و تقويت

 سوارکاری و چوخه با کشتی مثد
 بومی ورز 

2 
 آسیای کشورهای ارتباوات بسترسازی

 ايران وريق از آسیا جنو  با میانه
 20 میانه آسیای

 یمحل د - بدومی هنرهدای تدرويج و توسعه

 دستی رنايع و مقامی موسیقی مثد
 بومی هنر

9 

 اقتصدادی قددرت افزايشدی وندر تدوا 

 مقابدد در چین ويژهبه شرق کشورهای

 غر 

 نفت قیمت نفت قیمت نسبی افزايش 28 شرق اقتصاد

1 
 بدا ايدران حسدنة رواب  تقويت و تداو 

 ترکمنستان کشور
  تور  کنترل یمل  اقتصاد رشد و  تور  کنترل 23 ترکمنستان

0 
 بده نسدبت اسدتان ژئوپلتیدک موقعی ت

 شرق يیآسیا محور
 97 شرق محور

 در خددارجی هددایگددذاریسددرمايه افددزايش

 یمل  هایپروژه
 گذاریسرمايه

2 
 ةجداد  احیای پروژة مسیر در قرارگیری

 ابريشم
 92 ابريشم ةجاد 

 و نفدت بده یمل د اقتصداد وابستگی کاهش

 نفتی غیر رادرات افزايش
 نفت وابستگی

 92 بازارچه مرزی هایبازراچه تقويت 0
 گردشدگری قطب دو بین استان قرارگیری

 (خزر سواحد) وبیعی و( مشهد) مذهبی

 قطب

 گردشگری

8 
 همجواری در استان ژئوپلتیک موقعی ت

 ترکمنستان با
 99 همجواری

 و رنعت بین راب  تبديلی رنايع گستر 

 کشاورزی
 تبديلی رنايع

3 
 بددرای ريلددی هددایزيرسدداخت ارتقددا 

 المللیبین و یمل  ارتباوات
 91 ريد

 پتانسدددید از گیدددریبهدددره بددده يشگدددرا

 استان گردشگری
 گردشگری

27 
 جهدت جديدد اردلی هدایهجاد  ةتوسع

 فرااستانی پیوندهای
 90 ارلی ةجاد 

 عملکددرد بددا اقتصددادی هددایبخددش تنددو ع

  متوس 
 اقتصاد تنو ع

22 
 در اسدتانیدرون فرعی هایهجاد  ارتقا 

 سکونتگاهی ناا  ةتوسع راستای
 92 فرعی جاد ة

 بده تولیدد تیسدن  شدیوة از تغییدر گرايش

  نوين هایشیوه
 تولید شیوة

22 
 هدایزيرسداخت و امکانات پايین سطح

 هوايی ونقدحمد
 اوریفن  نوين هایفن اوری از گیریبهره 90 هوايی

29 
 نسدبت جمعی ت باالی وبیعی رشد نرخ

 یمل   متوس  به
 رنايع استان بزرن رنايع تقويت 98 وبیعی رشد

21 
 سددرانة درآمددد و اقتصددادی شدددر نددرخ

 پايین
 93 سرانه درآمد

 اسدتان معدادن از برداریبهره و استخرا 

 بوکسیت مثد
 معادن

 یجمعی ت پنجرة وقوع 20
 پنجرة

 جمعی
 آ  منابع آ  منابع تمحدودي  17

 عالیه تحصیالت با کار نیروی خیز 22
 تحصید

 عالیه
 آبیاری آبیاری نوين هایرو  گستر  12

 12 سالخوردگی جمعی ت ردگیسالخو 20
 هددایزيسددتگاه از گیددریبهددره و تقويددت

 استان جانوری و گیاهی شدةحفامت
 زيستگاه
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 استان خراسان شمالی مؤثّر بر توسعة. عوامل 5 جدولادامة 

 19 تمرکزگرايی استان مرکز نفع به جمعی ت تمرکزگرايی روند 28
 در عمددومی بخددش مشددارکت

 گیری تصمیم
 مشارکت

 تمرکززدايی اداری و سیاسی تمرکززدايی 11 شهری ناا  استان شهری ناا  سرأ در نسبی لتعاد 23

27 
 مندددداوق کوچددددک شددددهرهای رشددددد و ايجدددداد

 يافتهکمترتوسعه
 10 کوچک شهر

 تقسیمات واحدهای خردشدن

 سیاسی
 تقسیمات

 12 روستايی يکچارچه روستايی قلمروهای وجود 22
 و هدداسددمن جايگدداه ارتقددا 

 دمیمر نهادهای
 هاسمن

22 
 بدده نشددینیحاشددیه خددز  و شددهری فقددر گسددتر 

 بزرن شهرهای حريم روستاهای
 10 نشینیحاشیه

 و گرايدیصتخصد   يده گرايش

 محوریبرنامه
 گرايیصتخص 

 18 قومی تنو ع فرهنگی انسجا  حفظ عین در زبانی قومی، تنو ع 29
 نادا  در گرايدیبومی رويکرد

 گیریتصمیم
 گرايیبومی

21 
 و تیسددن  و بددومی نهادهددای نقددش نسددبی رجددايیپاب

 اجتماعی ساختار در خانواده
 مديريت  بات مديريتی  بات عد  13 تیسن  نهاد

20 
 فرهنددگ در سختکوشددی و تددال  روحی ددة وجددود

 استان شهروندان
 07 سختکوشی

 مینتدث خددمات سدطح ارتقا 

 اجتماعی

 مینتث

 اجتماعی

برخدوردار  %277ت ای از مطلوبی دبدا دو بدار چدرخش دادهوامدد عا رات متقاوع  توسعه، عوامدتريس در ما

دهدد است کده نشدان می %0/00ماتريس پرشدگی  درجة روايی باالی پرسشنامه است. دهندةنشانه که گرديد

بددون  ةرابطد 2222 ،ممکدن رابطدة 2988اند. از مجموع داشته تث یرعوامد بر يکديگر  ،اردمو %00در بیش از 

 زيداد تدث یردارای  ةرابطد 207دو( و ) توسد  م تدث یردارای  ةرابط 170يک(، ) ضعیف ةرابط 899رفر(، ) تث یر

 شده است. مشخ ص 2آیدیا  های ماتريس ا رات مستقیم ياويژگی ،2 در جدول. است( سه)

بده ناپايدار سیسدتم اسدت.  وضعی تمورد مطالعه بیانگر  در توسعة منطقة گذارتث یرالگوی پراکندگی عوامد 

اندد. ، محور قطری نمودار توزيع گرديدهدر اورا یپراکنده و با تمرکز بیشتر به رورتعوامد  عموماً ووری که

و  یگیدری منطقده و دارای ابعداد مل دتصدمیم عواملی که در خدار  از حدوزة ،بود بینیپیشکه قابد  گونههمان

عواملی  ،تری از عوامد منطقه بوده و در مقابدکم یريپذتث یرباال و  یگذارتث یردارای  هستند عموماً المللیبین

گدذاری و ، سیاسدتريزیبرنامه نتیجة عموماً ،رنديپذتث یرکمتری داشته و بیشتر از ساير عوامد  یگذارتث یرکه 

استانی در مقابدد عوامدد گذاری عوامد بیرونی و فراتث یری قدرت وضعی ت. چنین های ديگر هستندگیریتصمیم

   (.1 )شکد دهدمی را نشان ایمنطقه

مدورد  توسدعة منطقدة« عوامد دو وجهدی» دهد عواملی در وبقةبررسی جايگاه عوامد در نمودار نشان می

گذارندد. در بدین تث یرريزی هستند و هدم بدر آنهدا گذاری و برنامهسیاست هم نتیجةگیرند که مطالعه قرار می

 جديدد، وجدود اردلی هایجاد ه پايین، توسعة رانةس درآمد و اقتصادی رشد مواردی مثد نرخ ،عوامد دو وجهی

ت محسدو  گرديدده و از مرفی د« عوامدد ريسدک»جدز   فرعی هایجاد ه يکچارچه و ارتقا  روستايی قلمروهای

 مرکدز نفدع به جمعی ت تمرکزگرايی به عوامد کلیدی برخوردارند و عواملی مانند روند شدنديتبدبااليی جهت 

کوچدک  شدهرهای رشد و ايجاد ینینشهیحاش و شهری فقر شهری، گستر  ناا  رأس در نسبی استان، تعادل

تدوان بدا گذاريشدان بدوده و مدیتث یرپدذيری آنهدا بدیش از تث یرکه میزان  شدهیبندوبقه« عوامد هد،»جز  

 ريزی و اعمال تغییرات بر روی آنها به اهدا، مورد نار سیستم دست يافت.برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Matrix of Direct Influences Characteristics (MDI) 
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 آي(دي)ام مستقيم هاي اثرات. ويژگی0 جدول

 شاخص
 ةانداز

 ماتريس

تعداد 

 تکرار

 تأثيربدون 

 )صفر(

 ضعيف تأثير

 )ي (

 متوسّط تأثير

 )دو(

 زياد تأثير

 )سه(
 مجموع

ميزان 

 پرشدگی

 %02/00 2988 207 170 899 2222 2 07*  07 مقدار

 
 پذيريتأثير - گذاريتأثيرها در محور عوامل و جايگاه آن پراکندگی .4 شکل

 السدت و عوامددِپذيری بسدیار باتث یرگذاری پايین و تث یرهای آنها ويژگی نيترمهمکه  «پذيرتث یر امدعو»

ی، محل د - بدومی هدایاجتمداعی، ورز  نیتثم خدمات سطح مثد ارتقا عواملی  ،گردندنتیجه نیز محسو  می

در ايدن  از آنهدای تدوج هقابد که بخش  «عوامد مستقد»در بین شوند. شامد میرا ی و... محل  - بومی هنرهای

ی پذيری کمتری در سیستم برخوردارند عدواملی کده در نزديکدتث یرگذاری و تث یروبقه قرار گرفته و از میزان 

 شدرقی، تمرکززدايدی همسداية کشدورهای در  بات و امنی ت باالرفتناند مثد ات نمودار قرار گرفتهمبدأ مختص 

ات کمتدری تث یروبیعی از نار کارشناسان  رشد سیاسی و نرخ اتتقسیم واحدهای خردشدن اداری، و سیاسی

ترکمنسدتان،  کشدور بدا ايدران حسدنة روابد  تقويدت و و عدواملی مثدد تدداو رند منطقه دا را بر روی توسعة

قطری قدرار دارندد  که در قسمت جنو  غربی نمودار و باالی خ  مديريتی و...   بات آ ، عد  منابع محدوديت

منطقه تمرکز نمدود و بدا  گذاری آنها در توسعةتث یرتوان روی می ؛شوندشناخته می «وامد  انويهع»و به عنوان 

مثدد ديگدری از عوامدد  ةدسدت در نهايدت، گذاری آنها سطح پايدداری سیسدتم را ارتقدا داد.تث یرتقويت سطح 

اسدتان کده  نشهروندا فرهنگ در یکوشسخت و تال  ةیروح وجود گیری وتصمیم در عمومی بخش مشارکت

کدا بدوده و قابدد ات  شدوندشدناخته مدی «عوامدد تنایمدی»در نزديکی مرکز  قد نمودار قرار دارند و به عنوان 

 جددولو  1شدکد ) ايداری سیستم از آنها بهره جسدتپدر حرکت به سوی  مؤ  رهای محر کعنوان به  توانیم

9.) 

غیدر ا رهدای  ،... رسدانده و بدر ايدن اسداسو 0، 1، 9، 2تغی رها را به تدوان رواب  بین م کممیک افزارنر  

عوامدد بدر يکدديگر را نشدان  غیر مسدتقیممیزان ا رات مستقیم و  ،1شود. جدول عوامد سنجیده می مستقیم

 های ريسک وتغی رم پذيری يک عامد بیشتر باشد، آن عامد در منطقةتث یرگذاری و تث یرچه میزان . هردهدیم

 د.گردعامد کلیدی محسو  می ،گیرد؛ بنابراينهد، قرار می
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 پذيريتأثير - گذاريتأثيرجايگاه هر ي  از عوامل در نمودار  .9 جدول

 عوامل بنديطبقه رديف

2 
عوامد 

 گذارتث یر

 محدور بده نسدبت استان ژئوپلتیک موقعی ت ،ايران وريق از آسیا جنو  با میانه آسیای کشورهای ارتباوات بسترسازی
 و  تدور  کنتدرل ،نفدت قیمدت نسدبی افزايش ،عالیه تحصیالت با کار نیروی خیز ،یجمعی ت پنجرة وقوع ،شرق آسیايی

 مردمی نهادهای و هاسمن جايگاه ارتقا  ،یمل  اقتصاد رشد

2 
عوامد 

 وجهیدو

 جديدد اردلی هدایجاد ه توسعة ،المللیبین و یمل  ارتباوات برای ريلی هایزيرساخت ارتقا  ،مرزی هایبازارچه تقويت
 رشدد ندرخ، سدکونتگاهی نادا  توسدعة راسدتای در اسدتانیدرون فرعدی هدایجاد ه ارتقا  ،فرااستانی پیوندهای جهت

 شدهری نادا  رأس در نسدبی تعدادل ،اسدتان مرکدز نفع به جمعی ت تمرکزگرايی روند، پايین سرانة درآمد و اقتصادی
 فقدر گسدتر يکچارچده،  روسدتايی قلمروهدای وجدود، افتهيتوسعهکمتر اوقمن کوچک شهرهای رشد و ايجاد، استان
 افدزايش و نفدت بده یمل د اقتصداد وابستگی کاهش بزرن، شهرهای حريم روستاهای به نشینیحاشیه خز  و شهری
 گردشدگری پتانسید از گیریبهره به گرايش، کشاورزی و رنعت بین راب  تبديلی رنايع گستر  نفتی، غیر رادرات

 تقويدت، ندوين هدایشدیوه بده تولید یسن ت شیوة از تغییر گرايش، توس  م عملکرد با اقتصادی هایبخش تنو ع، ستانا
 استان بزرن رنايع

9 
عوامد 

 پذيرتث یر

 یمحل د - بومی هنرهای ترويج و توسعه ،سوارکاری و چوخه با کشتی مثد یمحل  - بومی هایورز  گستر  و تقويت
 سدواحد) وبیعدی و( مشدهد) مذهبی گردشگری قطب دو بین استان قرارگیری ،دستی رنايع و مقامی موسیقی مثد
 از گیدریبهدره و تقويدت ،بوکسدیت مثد استان معادن از برداریبهره و استخرا  ،نوين هایوریافن  از گیریبهره ،(خزر

 اجتماعی نیتثم خدمات ارتقا  سطح ،استان جانوری و گیاهی ةشدحفامت یهاستگاهيز

1 
عوامد 
 مستقد

 کشورهای اقتصادی قدرت افزايشی روند تداو  افغانستان، ژهيوبه شرقی همساية کشورهای در  بات و امنی ت رفتن باال
 اسدتان ژئوپلتیدک موقعی دت ترکمنستان، کشور با ايران حسنة رواب  تقويت و تداو  غر ، مقابد در چین ژهيوبه شرق
 جمعی دت بداالی وبیعی رشد نرخ هوايی، ونقدحمد هایزيرساخت و امکانات ینپاي سطح ترکمنستان، با یهمجوار در

 آ ، مندابع محددوديت فرهنگی، انسجا  حفظ نیدر ع زبانی قومی، تنو ع ،جمعی ت سالخوردگی ی،مل  توس  م به نسبت
 بده شگدراي سیاسدی، تقسدیمات واحددهای خردشددن اداری، و سیاسی تمرکززدايی آبیاری، نوين هایرو  گستر 

 مديريتی  بات عد  گیری،تصمیم ناا  در يیگرایبوم رويکرد محوری،برنامه و گرايیصتخص 

0 
عوامد 
 تنایمی

 سداختار در خدانواده و یسدن ت و بدومی نهادهدای نقش نسبی پابرجايی ،ابريشم جاد ه احیای پروژه مسیر در قرارگیری
 در خدارجی یهدایگذارهيسدرما افدزايش ،اسدتان دانشدهرون فرهنگ در یکوشسخت و تال  روحیة وجود ،اجتماعی

 گیریتصمیم در عمومی بخش مشارکت ،ملی یهاپروژه

 عوامل بر يکديگر غير مستقيماثرات مستقيم و . 4 جدول

 اثرات مستقيم اثرات غير مستقيم
 رديف عوامل

 گذاريتأثير پذيريتأثير جمع گذاريتأثير پذيريتأثير جمع

02222 28010 00203 19 20 28 
شدرقی ة امنی دت و  بدات در کشدورهای همسدايرفتن باال
 افغانستان ويژهبه

2 

222788 27233 277883 80 92 02 
بسترسازی ارتباوات کشورهای آسیای میانده بدا جندو  

 آسیا از وريق ايران
2 

80008 21291 07321 10 22 91 
روند افزايشدی قددرت اقتصدادی کشدورهای شدرق  تدوا 

 در مقابد غر چین  ويژهبه
9 

 1 ايران با کشور ترکمنستان ةتداو  و تقويت رواب  حسن 99 92 23 21377 03391 221891

 0 ژئوپلتیک استان نسبت به محور آسیايی شرق موقعی ت 01 90 83 270280 08822 222712

 2 ابريشم ةاحیای جاد  ةقرارگیری در مسیر پروژ 10 17 80 32310 22993 208282

 0 های مرزیتقويت بازراچه 07 29 229 32238 270207 279118

 8 ژئوپلتیک استان در همجواری با ترکمنستان موقعی ت 12 20 03 03772 92800 227800

280702 83191 30222 32 07 12 
ی و هددای ريلددی بددرای ارتباوددات مل ددارتقددا  زيرسدداخت

 المللیبین
3 

 27 استانیهای ارلی جديد جهت پیوندهای فراهجاد  ةتوسع 27 00 220 220927 278822 221282

279003 270330 30081 271 02 02 
 ةسدتای توسدعاسدتانی در راهای فرعدی درونهارتقا  جاد 

 ناا  سکونتگاهی
22 

 22 هوايی ونقدحمدهای سطح پايین امکانات و زيرساخت 92 17 02 27002 02227 292202
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 عوامل بر يکديگر يمغير مستق. اثرات مستقيم و 4 جدولادامة 
 29 ی  مل نسبت به متوس  جمعی تنرخ رشد وبیعی باالی  20 21 02 18172 13097 30392

 21 پايین ةنرخ رشد اقتصادی و درآمد سران 08 22 221 272928 229228 223012

 20 یجمعی ت ةوقوع پنجر 13 27 23 83219 90221 222020

 22 کار با تحصیالت عالیه خیز نیروی 13 91 89 80221 20880 209072

 20 جمعی تسالخوردگی  90 21 03 27917 19913 279283

 28 به نفع مرکز استان جمعی تروند تمرکزگرايی  12 22 222 82908 291383 222920

 23 س ناا  شهری استانأتعادل نسبی در ر 07 21 221 33200 292810 292071

 27 يافتهتوسعهرشد شهرهای کوچک مناوق کمتراد و ايج 12 20 229 89238 298229 222122

 22 وجود قلمروهای روستايی يکچارچه 02 22 222 277022 217902 212729

222209 299020 88072 222 22 12 
نشینی به روستاهای گستر  فقر شهری و خز  حاشیه

 حريم شهرهای بزرن
22 

 29 فظ انسجا  فرهنگیقومی، زبانی درعین ح تنو ع 97 92 22 13129 28208 228272

222929 32271 01273 32 10 10 
تی و خدانواده پابرجايی نسبی نقش نهادهای بومی و سدن 

 در ساختار اجتماعی
21 

229222 89921 03820 82 11 12 
تال  و سختکوشی در فرهندگ شدهروندان  ی ةوجود روح

 استان
20 

222820 08111 19982 23 11 20 
ی مثد کشدتی محل  -می های بوتقويت و گستر  ورز 

 با چوخه و سوارکاری
22 

290220 03227 02200 02 10 92 
ی مثدد موسدیقی محل د -توسعه و ترويج هنرهای بدومی 

 مقامی و رنايع دستی
20 

 28 افزايش نسبی قیمت نفت 02 21 20 279292 23222 222130

 23 ی  و رشد اقتصاد مل کنترل تور  01 98 32 279008 02029 200972

 97 یهای مل های خارجی در پروژهگذاریافزايش سرمايه 13 12 32 30087 02238 223808

231200 272200 32277 33 09 12 
ی به نفت و افدزايش ردادرات کاهش وابستگی اقتصاد مل 

 غیر نفتی
92 

287002 271322 00812 30 02 12 
 قرارگیددری اسددتان بددین دو قطددب گردشددگری مددذهبی

 (واحد خزر)س )مشهد( و وبیعی
92 

 99 گستر  رنايع تبديلی راب  بین رنعت و کشاورزی 19 13 32 80720 30227 282290

 91 گیری از پتانسید گردشگری استانرهگرايش به به 11 08 272 87313 278897 283003

 90  های اقتصادی با عملکرد متوس بخش تنو ع 10 02 228 30271 291272 298027

288027 32282 88328  92  های نوينتی تولید به شیوهسن  ةگرايش تغییر از شیو 13 18 30 

 90 های نوينفن اوریگیری از بهره 12 02 31 82283 38700 288001

 98 تقويت رنايع بزرن استان 13 02 277 31202 30202 203921

 93 سیتبرداری از معادن استان مثد بوکاستخرا  و بهره 90 18 89 02800 32393 232819

 17 محدوديت منابع آ  12 97 02 87022 27239 221822

 12 های نوين آبیاریگستر  رو  20 90 21 01727 23182 217070

229012 00030 07998 08 12 92 
گیاهی و  ةشدهای حفامتگیری از زيستگاهتقويت و بهره
 جانوری استان

12 

 19 گیریدر تصمیممشارکت بخش عمومی  12 12 82 02223 01137 218290

 11 تمرکززدايی سیاسی و اداری 20 22 10 17239 98300 212273

 10 خردشدن واحدهای تقسیمات سیاسی 28 22 13 02288 10182 03207

 12 ها و نهادهای مردمیارتقا  جايگاه سمن 18 20 09 00397 11112 222902

 10 محوریبرنامهگرايی و صگرايش يه تخص  92 97 22 22002 00280 222703

 18 گیریگرايی در ناا  تصمیمرويکرد بومی 90 20 22 00902 07238 272701

 13 عد   بات مديريتی 90 22 08 28033 99912 272212

 07 مین اجتماعیثسطح خدمات ت ارتقا  20 02 00 10902 279283 218227
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عامدد بده عندوان عوامدد  22 ،ورد مطالعدهم گذار در توسعة منطقةتث یرعامد  07از میان در تحلید نهايی 

ات تدث یرعامد کلیددی مداتريس  22و با اتريس ا رات مستقیم انتخا  گرديد استان از م بر توسعة مؤ  رکلیدی 

عامد با تغییر در رتبده در  0 ،از بین عوامد کلیدی در دو ماتريس دهدکه نشان می مقايسه گرديد میمستق ریغ

 بدا اقتصادی هایبخش تنو ع» ؛عامد پنجاند و تکرار شده میمستق ریغت مستقیم و اتث یرهر دو ماتريس عوامد 

 بده جمعی دت تمرکزگرايدی روند» ،«افتهيتوسعهکمتر مناوق کوچک شهرهای رشد و ايجاد»، «توس  م عملکرد

و « بدزرن شدهرهای حدريم روسدتاهای بده نشدینیحاشدیه خدز  و شهری فقر گستر » ،«ناستا مرکز نفع

در مداتريس  پنج عامد ديگردر ماتريس ا رات مستقیم با « استان گردشگری پتانسید از گیریبهره به گرايش»

در مداتريس ا درات مسدتقیم را مبندا  مؤ  رعامد  22 ،از اين رو (.0 )جدول اندجايگزين شدها رات غیر مستقیم 

عامد کلیددی  20افزوده و در نتیجه عامد غیر مشترک نیز از ماتريس ا رات غیر مستقیم را بدان  0قرار داده و 

 گیرند.استان مبنا قرار می بر توسعة مؤ  ر

 بحث
هدای ديگدر تفداوت نمونه تدا نموندة يکهای سناريو، از فرايندواقعی شناسايی عوامد کلیدی در چارچو   روية

يدق يدک سدری سناريوسدازی، از ور فراينددات مورد نیاز در مورد عوامدد کلیددی در او العبسیار زيادی دارد. 

 گیدرد( گدردآوریدستی انجا  می که غالباً به رورت پژوهش) تجربی و ناری یهادیتحلماتی از مطالعات مقد 

شدوند. رو  ، تولید مدیهای پژوهشیها يا دورهاز وريق کارگاه مشارکتی ، گاهی به شیوةشود؛ با اين وجودمی

 هایتحلیدنقص را برای هر سناريو ايجاد کند و بر کند که يک مبنای ناری بیتال  میچیز  ل، پیش از هراو 

مبندايی بدرای هدر سدناريو  ، از وريق دانش شهودی و ضمنی افدراد، بدر سداخت رو  دو کند؛ جامع تکیه می

تصدمیمات  ،لدر رو  او  کده یحدالنمايدد. در ی مرور و قدرت تحلید نیز تکیه میکه بر تواناي شودمتمرکز می

  ، بیشدتر رویاز فاکتورها تمرکز شود و چدرا؟( در مدورد دو  کيکدا بايد بر روی ) دارند اهم ی تانتخابی عینی 

 ت درمالکی د ای برای ايجداد و ترغیدب حدس کننده متمرکز شده و بر رويههمکاری ناشی از ترکیب افراد شرکت
 

 ير مستقيمغاستان خراسان شمالی از نظر ميزان اثرگذاري مستقيم و  ةعوامل کليدي توسع. 1 جدول

 (آيدياممستقيم ) تحليل ماتريس اثرات غير (آيديامتحليل ماتريس اثرات مستقيم )

 فرااستانی پیوندهای جهت جديد ارلی هایهجاد  توسعة پايین سرانة درآمد و اقتصادی رشد نرخ

 شرق آسیايی محور به نسبت استان ژئوپلتیک موقعی ت يکچارچه روستايی قلمروهای وجود

 پايین سرانة درآمد و اقتصادی رشد نرخ  های اقتصادی با عملکرد متوس بخش عتنو 

 یمل  اقتصاد رشد و  تور  کنترل فرااستانی پیوندهای جهت جديد ارلی هایهجاد  توسعة

 نفت قیمت نسبی افزايش استان شهری ناا  سرأ در نسبی تعادل

 مرزی هایبازراچه تقويت
 وريدق از آسیا جنو  با میانه آسیای یکشورها ارتباوات بسترسازی

 ايران

 يکچارچه روستايی قلمروهای وجود يافتهاد و رشد شهرهای کوچک مناوق کمترتوسعهايج

گستر  فقر شهری و خز  حاشیه نشدینی بده روسدتاهای حدريم 
 شهرهای بزرن

 استان شهری ناا  سرأ در نسبی تعادل

 یمل  هایپروژه در خارجی هایگذاریسرمايه افزايش ت به نفع مرکز استانروند تمرکزگرايی جمعی 

 ناددا  توسددعة راسددتای در اسددتانیدرون فرعددی هددایهجدداد  ارتقددا 
 سکونتگاهی

 نوين هایشیوه به تولید تیسن  شیوة از تغییر گرايش

 مرزی هایبازراچه تقويت گیری از پتانسید گردشگری استانگرايش به بهره

 استان بزرن رنايع تقويت
 ناددا  توسددعة راسددتای در اسددتانیدرون فرعددی هددایجدداد ه ارتقددا 

 سکونتگاهی
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تکیده  های آنها برای سداخت سدناريو در مراحدد بعددیفع الی تکارآمدی و ا رگذاری کنندگان و تمیان مشارک

 پژوهیهآيند علم تنو عمهای ها و مدلرو اهدا، و به  توج هبنابراين با  ؛(90: 2930 کاسو، و گابنر،) شودمی

، از منداوق هرکددا  مدايزهای متجا  گرفته و نیز ويژگیکه در مطالعات مشابه در ايران و ساير مناوق جهان ان

که بدا هدد، تددوين  «2اروپا حاديةات  سرزمینیسناريوسازی » پروژةبه عنوان نمونه است. متمايز بوده  نتايج نیز

شود ه شده، تال  میاروپا تهی  حاديةالب کشورهای ات استراتژی ساختارهای فضايی و يکچارچگی سرزمینی در ق

انبوهی از عوامدد، ن ای، از مها مشارکت داده شوند اين پروژههای مختلف در اين برنامهتا تمامی بازيگران عرره

پدذيری جهدانی يی و رقابدتنیروی ارلی يکچدارچگی فضدا را بر پايه دو ات حادية اروپا فضايی سناريوهای توسعة

تغییدرات  فزاينددة اتتدث یراروپا،  جمعی تاز بین عوامد کلیدی، چهار پیشران؛ سالخوردگی نهاده است و بنیاد 

فدی نمدوده را شناسدايی و معر  شدنیجهان فزايندة اهم ی تاقلیمی، گذار به الگوی جديد مصر، انرژی جديد و 

در تمامی ابعداد محسدو   دية اروپاات حا فضايی توسعة گذاریسیاستمبنای  2332از سال  ،. اين سناريوهااست

 ایمنطقدهاندداز چشدم ها در زمینةلین پژوهشاو  جز که « 2727کاتالونیا » پروژة .(2770، 2ايسچون) شوندمی

از  ،گرفتبر میرا در فضايی و... ريزیبرنامهی، جمعی تفرهنگی، اقتصادی، است که ابعاد  نگاریآيندهبا رويکردی 

تولیددی،  کاربری اراضی، ناا  ريزیبرنامهی، جمعی تت تحو الناا  فرعی؛ ه در قالب شش لی او  تغی رم 10تحلید 

کده در ترسدیم  عامدد کلیددی رسدیده 28به تیکی و سازمانی کاتاالن و چارچو  ژئوپل بازار کار، پويايی جامعة

آژاندس  در پدروژة .(29-22: 2772 ،9فدورن) ندامورد استفاده قرار گرفته 2727یا انداز کاتالونسناريوهای چشم

مسکن مناسدب و مطلدو  بدرای همگدان در سدال  نیتثمبا هد،  که (2772) 1ی فرانسه برای بهبود مسکنمل 

عامد کلیدی برای تحلید انتخا  شدند  27و سچس  مشخ صعامد تغییر و  بات  17ابتدا  ،انجا  گرفت 2727

 ی،جمعی تدت، نقدش قلمدرو کیفی د واهینامدةوتی، گبنددی ردشهری، مفهو  آسايش و ويژگی عايق که نوسازی

خانواده  وضعی تدر تقاضا، کنترل سالمت، میزان پايداری  تنو عهای عمومی، هزينه جمعی ت، سلطةسالخوردگی 

 (.298-212: 2722 گوده و دوراندس،) شدهای خصوری را شامد میمسکن به سمت مجتمع وضعی تو تغییر 

عامدد بررسدی  02، ته( بر روی استان آذربايجان شرقی انجا  گرف2937) بهشتی و زالی توس  در پژوهشی که 

معر فی شدده اسدت کده از عامد کلیدی و پیشران توسعه  29پراکندگی عوامد ناپايدار بوده و  وضعی تشده که 

آزاد ارس و مندابع آ  بده  های برتدر، منطقدةوریاموضوع تحقیق و توسعه، فن  يريت،مد ، عوامد شیوةنایاين م

 پدورزالدی و زمدانی توسد  در پژوهش ديگری کده  گرديده است. معر فیآتی استان  عةان عوامد ارلی توسعنو

 بررسدی شدده اسدت، 2127طقه در افدق من عامد توسعة 02ندران رورت گرفته و ( بر روی استان ماز2931)

و  جمعی دتات، العداو مديريت استان، تحقیق و توسعه، سدطح فنداوری   ، شیوةمديريت کالن کشور، تور  شیوة

 .(2931پور، زالی و زمانی) به عنوان عوامد کلیدی توسعه پیشنهاد گرديده است های بین نهادیهمکاری

 ،شناسی و تمايز در نتايج است. در ايدن پدژوهشحاضر دارای وجوه تشابه در رو  تحقیقها با اين پژوهش

بدر  مدؤ  رکلیددی عامدد  20العه قدرار گرفدت و استان خراسان شمالی مورد مط گذار در توسعةتث یرعامد  07

 پیونددهای جهدت جديدد اردلی هایجاد ه توسعة»عواملی مثد  ،نایماين که از  استان شناسايی شدند توسعة

 ،«شدرق آسدیايی محور به نسبت استان ژئوپلتیک موقعی ت»، «يکچارچه روستايی قلمروهای وجود»، «فرااستانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Scenarios on the Territorial Future of Europe 

2- Espon 

3- Foren 

4- ANAH 
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 شدهری ناا  رأس در نسبی تعادل» ،«سکونتگاهی ناا  توسعة راستای در ستانیادرون فرعی هایجاد ه ارتقا »

 کلیددیعوامدد « توسد  م عملکدرد بدا اقتصدادی هدایبخدش تندو ع»و « مدرزی هایبازارچه تقويت»، «استان

هدای متفداوت وضدعی تتوانند در گا  بعددی در می ایمنطقههای ريزیبرنامههستند که در مقیاس  استراتژيک

مدورد مطالعده قدرار  رو مبنای ترسیم سناريوهای توسعة منطقدةشده و بر اساس چندين احتمال پیش  دتحلی

آن نیدز  های هدر منطقده، عوامدد کلیددی توسدعةها و پتانسدیدبه تفاوت توج هبنابراين بديهی است با  ؛گیرند

بتندی ی مخط د ريزیبرنامهاز تغییر رويکرد  ،هااين پژوهش ةوجه مشترک هما ام  ؛و متفاوت باشد فردمنحصربه

هدای نخبگان، شناسايی عوامد و پیشدران راهبردی مبتنی بر دانش شهودی ريزیبرنامهبر روندهای گذشته به 

گدذاری تث یرناپايداری در سیستم  ،های داخلیپژوهش ديگر ةمشخ صنفعان است. مناوق و مشارکت ذی توسعة

رايدج و عدد  مطالعده و  ريزیبرنامدهضعف نادا   ان آن را نتیجةوتپذيری عوامد بر يکديگر است که میتث یرو 

ينک نتدايج ترکیبدی مجمدوع ايدن ا مناوق قلمداد کرد. ی عوامد توسعةپذيرتث یرگذاری و تث یرمديريت سطح 

را بیشدتر نمايدان  ایمنطقده توسدعة ريزیبرنامده فرايندد یشدناخترو ها، ضرورت تغییر محتدوايی و پژوهش

لدین گدا  در ترسدیم عوامد کلیدی توسعه در هر منطقه متفاوت بوده و شناسدايی درسدت آن او سازد؛ زيرا می

ر نگرانه میسد  گیری از رويکردهای راهبردی و آيندهمنطقه است که بدون بهره اندازهای توسعةسناريوها و چشم

 گردد.نمی

 گيرينتيجه
ستلز  دسدتیابی بده يدک نادا  م توسعة پايداره دستیابی ببیانگر آن است که  ،ای حارد از اين پژوهشهيافته

تغییدرات  ،زنددگی معاردر به اينکده توج هبا  ،در عین حال است. فرايندجامع و کارآمد در محتوا و  ريزیبرنامه

از ايدن  ،اسدترا با چالش مواجه سداخته  ريزیبرنامه دانش ،روزافزوناوری با سرعت ادی و فن اقتص - اجتماعی

 فراينددی سدن تالگوهدای توسدعه،  ريزیبرنامده فرايندمناسب در محتوا و  خاذ رويکردو ات  ضرورت دگرگونی ،رو

و  لدزو  اسدتفاده از رويکردهدای راهبدردی و مشدارکتی ورا منسوخ نموده ساالرانه های فنبه شیوه ريزیبرنامه

 ایمنطقدهريزان شهری و برنامه ،های اخیردر ساله است. روشن ساخت را ها و ابزارهای جديدرو  گیریکاربه

سدازی، تصويرسدازی، مشدارکت ، شبکهمد تبینی منسجم بلندپیش همچونهايی به دلید برخورداری از ويژگی

در جهت را راهبردی  ینگارندهيآرويکرد گیری بازيگران و عوامد کلیدی، کاربهنفعان و شناسايی و ذی گستردة

شناسدايی و  ،نگاریآينددههای اردلی در رويکدرد يکی از گا د. ناگرفته کار بههای معارر پاسخگويی به چالش

منطقده از جايگداه  مد تبلند توسعة محر کعنوان موتورهای  تحلید عوامد ارلی توسعه است. عوامد توسعه به

هدای جغرافیدايی از خصیصده است هر منطقدةفضايی استان برخوردارند. بديهی  ريزیبرنامهای در سیستم ويژه

 ،بندابراين ؛ده اسدتعامد توسعه و پیشرفت منطقده نشد ماًوبرخوردار است که لز یفردمنحصربهگاه برجسته و 

هدا مسدتلز  گیدری از ايدن پتانسدیدت و بهدرههدای توسدعه اسدريزیبرنامدهل در گا  او  ،ايی اين عوامدشناس

 فراينددرانی اسدت کده در زيگبدا ةی دنفدوذان و کل نفعدان و ذیگذاری به کمک ذی، تقويت و سرمايهريزیبرنامه

 اند.ی مغفول ماندهسن ت ريزیبرنامه

اسدتان خراسدان شدمالی بدر  در توسدعة مؤ  رعوامد کلیدی و تحلید اين پژوهش که با هد، شناسايی در 

بوده اسناد ه لی عامد او  07 وهش که شامدژپ یهادادهاساس تحلید ا رات ماتريس متقاوع رورت گرفته است، 

گدذاری و تث یراز ديددگاه کارشناسدان توسدعه اسدتخرا  گرديدده و میدزان  یریدگبهرهبدا  ایمنطقههای ورح

نتدايج مورد تحلید قرار گرفته است.  و مديران استانی تکمید و در نهايت پذيری عوامد با نار کارشناسانتث یر
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 ناپايدار سیستم منطقة وضعی تبیانگر  ،یريپذتث یر – یگذارتث یرتحلید الگوی پراکندگی عوامد بر روی محور 

گیدری منطقده و تصدمیم عواملی هستند که در خار  از حوزة عموماً« گذارتث یر»عوامد  خراسان شمالی است.

گدذاری و ، سیاسدتريزیبرنامه عموماً نتیجة ،«ريپذتث یر»عوامد  ،بوده و در مقابد المللیبینی و دارای ابعاد مل 

 اردلی هدایجداد ه ن، توسعةپايی سرانة درآمد و اقتصادی رشد مثد نرخ یهای ديگر هستند. عواملگیریتصمیم

محسو  گرديدده و از « عوامد ريسک»جز   فرعی هایجاد ه يکچارچه و ارتقا  روستايی قلمروهای جديد، وجود

 نفدع بده جمعی دت تمرکزگرايدی به عوامد کلیدی برخوردارند و عواملی مانند روندد ديتبدت بااليی جهت مرفی 

 شدهرهای رشدد و ، ايجدادینینشهیحاش و شهری فقر شهری، گستر  ناا  رأس در نسبی استان، تعادل مرکز

تدوان گذاريشان بوده و مدیتث یرپذيری آنها بیش از تث یرکه میزان  شدهیبندوبقه« عوامد هد،» کوچک جز 

عامدد از  20 ،در نهايدتت. و اعمال تغییرات بر روی آنها به اهدا، مورد نار سیستم دسدت يافد ريزیبرنامهبا 

زيدادی  نسدبتاً تندو عکده از  استان اسدتخرا  گرديدد ديران به عنوان عوامد کلیدی توسعةنار کارشناسان و م

برخدی گیرند. و اجتماعی و کالبدی را دربر می و اقتصادی ایمنطقهی و المللی تا مل و از عوامد بین برخوردارند

المللی بوده و برخی عوامدد ی و بیندهای مل ها و رونريزیبرنامهتابع  نفت و... ، قیمت ر همانند تو ،از اين عوامد

 یهاوهیشد به تولید یسن ت شیوة از تغییربه  گرايش، استان گردشگری پتانسید از یریگبهره به گرايشهمچون 

منطقه  قوی در توسعة گذاریتث یرپتانسیلی که دارند تا رسیدن به جايگاه  با وجودرسد نیز به نار می و... نوين

 ایمنطقدههدای ريزیبرنامدهو  هاورحبه اينکه تمرکز اين پژوهش بر روی توسعه در قالب  توج هبا  .فارله دارند

 قلمروهدای وجدود»، «فرااسدتانی پیونددهای جهدت جديد ارلی هایجاد ه توسعه»مثد توان عواملی است، می

 فرعدی هدایجداد ه ارتقدا » ،«شدرق آسدیايی محدور بده سبتن استان ژئوپلتیک موقعی ت»، «يکچارچه روستايی

 تقويدت» ،«اسدتان شدهری نادا  رأس در نسدبی تعدادل»، «سدکونتگاهی ناا  توسعة راستای در استانیدرون

 اسدتراتژيککلیددی  را به عندوان عوامدد« توس  م عملکرد با اقتصادی هایبخش تنو ع»و « مرزی هایبازارچه

بده نادر  ،در مجمدوعمورد مطالعه قدرار گیرندد.  ی ترسیم سناريوهای توسعة منطقةانند مبناتوبرشمرد که می

 نيتدرمهمتدوان مدیعوامد کلیدی استخرا  شده و شناخت ضمنی که از منطقه وجود دارد، تحلید با  رسدمی

 تندو عگذاری شديد دانست. در سطح استان تث یرعامد با يا چند در عوامد و فقدان يک  تنو عاستان را  خصیصة

و  یعددچندبُهدای آن را می و رنعتی وجود دارد که پتانسیدقومی، زبانی، محصوالت زراعی، باغی، دا گستردة

 قرار گیرد. توج هتواند مورد می هاگیریو تصمیم گذاریسیاستساخته و در  تنو عم
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