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 چکیده

هیا و  سیاسی  دولیت  های گیری انگیز به دلیل پیشرفت سریع علم و فناوری، تصمیمو شگفت عصر حاضر عصری است که تحوالت سریع
از این رو، برای تیدوین سیناریوهای   . گذارندرسند و آثاری عمیق بر روندهای حاکم م آسا از راه م طور برق عوامل دیگر خرد و کالن به

تمرکیز و هید    . ریزی در افق طیر  ضیروری اسیت   و سیستم  حوزة راهبردی برنامه گرایانهای در این عصر، شناخت واقعتوسعة منطقه
ها، ارزیاب  و تحلیل متغیرهای راهبردی توسعة استان مازندران بیه عنیوان   ای و با کاربرد نظریة سیستمژوهش حاضر با رویکردی توسعهپ

این تحقییق از نظیر   . روش تحقیق حاضر تحلیل ساختاری است. بوده است 0101ای در افق  سناریونگاری توسعة منطقه کلیدیهای داده
ها روش تحلیل آثار متقیاطع و  وتحلیل داده برای تجزیه. ها، اسنادی و پیمایش  استو بر اساس روش گردآوری دادهها، کیف  ماهیت داده

شییوة  »شامل  0101راهبردی توسعة استان مازندران در افق  کلیدینتایج نشان داد متغیرهای . کار گرفته شده است مک بهافزار میکنرم
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 مسئلهمقدمه و بیان 

تغییگرات ننگان فافیگیرکننگده و    . جهان معاصر عرصة تحوالت شگگر  و پویگایی شگتابنده اسگت    

تواند به بهای گزا  فافیگیری راهبردی توجهی به آن میه کونکترین کمرسند کآسا از راه می برق

در این محیط سرشار از تغییر . های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام شوددر همة عرصه

ها، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسگ  موفقیگت بیشگتری    ثباتی، و آکنده از عدم قطعیتو بی

اگرنه این تالش همواره با خطرپذیری فراوان قگرین بگوده   . اری آینده استدارد، تالش برای معم

گربگودن تحگوالت آینگده اسگت     تر از نظگاره مرات  عاقالنه است به هر حال پذیرش این مخاطره به

  (.83، ص9831پورمحمدی و همکاران، )

نحگوة   های امروز در ارتباط کامل با شگناخت وعگعیت آینگده و   سازیاثربخشی مناس  تصمیم

تر وعگعیت آینگده نیگز در    شناخت دقیق. (Shearer, 2005, p.67)ریزان با آن است رویارویی برنامه

ریگزی، از  هگای سگنتی برنامگه   امروزه با روش. گرو کاربست روشی مناس  برای کشف آینده است

بسگیار   مگدت و بیندمگدت   های قابل اعتماد در میگان نگریآیندهیابی روند گذشته، تولید جمیه برون

  .(Goodwin & Wright, 2001, p.1)رسد بعید به نظر می

ریزی برای آینده بر اساس نیازهای فعیگی، یگا کمبودهگای خگدماتی      واقعیت این است که برنامه

وعع موجود، نارنوب توسعة مناسبی جهت حضور موفق در جهان آینده نیسگت و بگرای ایيگای    

هگای توسگعه و تحگوالت آینگده بگر اسگاس       رانطگور جگدی پیشگ   نقش در آینده، عرورت دارد بگه 

مسگالل    های جامعگه بگه واکگاوی   ها و توانمندی شده و متناس  با قابییت  سناریوسازی 9مگاترندها

به ميهوم دیگگر، امگروزه متگون    . ریزی برای حضور موفق در آینده اقدام شود برانگیز و برنامه نالش

پژوهگی و   نگگری عبگور کگرده، و بگه حگوزة آینگده       بینگی و آینگده   ریزی از مياهیم پگیش  نظری برنامه

، 9831پورمحمگدی و همکگاران،   )اش معماری آینگده اسگت، رسگیده اسگت      نگاری که وظیيه آینده

                                                           
1. Megatrends 

2. Scenario Making 
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یکی از ابزارهای مناس  معماری آینده در شگرایط عگدم قطعیگت و در شگرایطی کگه      (. 81-04ص

ریزی برنامه. مبنا استزی سناریوری سازهای مختیف است، برنامهروی ما ممیو از شگيتیدنیای پیش

هگای نامشگخو و ممکگن اسگت     مند برای تيکر خالقانه دربگارة آینگده   بر پایة سناریو، روشی نظام

(Peterson et al., 2003, p.359 .) 

ریزی سناریومبنا تشکیل سیسگتمی پایگه اسگت کگه بگا تحییگل و واکگاوی آن در        فاز اولیة برنامه

 ,.Godet et al)اریوهای اصیی و مورد نیگاز برنامگه خگواهیم رسگید     مراحل و فازهای مختیف به سن

2008, p.50.) اجگزای  . ده اسگت سیستمی و فراسیستمی تشکیل شهر سیستم از اجزای مختیف زیر

راهبگردی توسگعة    کییگدی ای، متغیرهگای  ریزی توسعة منطقگه دهندة سیستم در برنامه اصیی تشکیل

نیروهگای پیشگران    انگد،  توسگعه  کییگدی های آن جهت که محرک این متغیرها از. باشندای میمنطقه

بگه عبگارت   . (Environmental Mainstreaming Initiative, 2009, p.2)شگوند   توسعه نیز نامیده مگی 

های مختیف دارنگد،  دیگر، این متغیرها، مسیر اصیی توسعة منطقه را با اثربخشی باالیی که بر بخش

توسگعه در   کییگدی توسگعه یگا متغیرهگای     کییگدی هگای  پیشگران  بنابراین، شگناخت . دهندشکل می

 . مبنا الزم و عروری استریزی سناریو برنامه

توسعة اسگتان مازنگدران    کییدیهای تمرکز اصیی این پژوهش نیز بر شناخت متغیرها و قابییت

ردی یگ  از متغیرهگای راهبگ    کگدام : های تحقیق به این شگرحند بنابراین، سؤال. است 9094در افق 

هگای  توسعه یا پیشران کییدیتوسعة استان مازندران به عنوان متغیرهای ( استانی و فرااستانی درون)

هگای توسگعة اسگتان    یگ  از قابییگت  باشند؟ و کداممی 9094توسعة استان مازندران در افق  کییدی

ازندران در افگق  ترین قابییت راهبردی توسعة استان م به عنوان اصیی( استانی عوامل درون)مازندران 

 باشند؟می 9094

 مبانی نظری

 پیشینة تحقیق

های مختیف جغرافیایی و فضایی از سطح جهانی تا مناطق فرامیی، میگی،  سناریوها بر مبنای مقیاس

بگا توجگه بگه تمرکگز اصگیی ایگن       (. Notten et al., 2003, p.431)اند ای و محیی توسعه یافتهمنطقه
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توسعه که ساختار اصیی سناریوهای آتی منطقه  کییدییا متغیرهای های توسعه رانپژوهش بر پیش

برخگی  . گرفته نیز بر همین اصل تمرکز شگده اسگت   های انجامدهند، در بررسی پژوهشرا شکل می

 .های سناریومبنا مرتبط در ادامه بررسی شده استپژوهش

« وسگگتایی ایگگرانهگگای رسگگناریوهای آینگگدة سگگکونتگاه»در پژوهشگگی بگگا عنگگوان ( 9818)تقییگگو 

هگا را از نظگر   های مؤثر در بقای روستاها را توسط کارشناسگان گگروه دليگی انتخگاب، و آن     پیشران

، تاپسگی  و  AHPمراتبگی   کگارگیری فنگون سیسگیه    اهمیت، میزان تأثیرگذاری و فقدان قطعیت با به

ری اطالعگات  نتایج این پژوهش نشان داد، گسترش فناو. بندی کرده استشاخو اجماع نظر، رتبه

هگای مهگم و تأثیرگگذار در    های کون  به عنوان پیشران گاه و ارتباطات و سیاست توسعة سکونت

تواننگد در بقگای   مانند درآمد و اشتغال روستاییان در آینده خواهند بود و می کییدیهای روند عامل

 (.38، ص9818تقییو، )های روستایی در آینده ایيای نقش کنند سکونتگاه

  گذاری منطقگة هگاوایی  سناریوهای سرمایه»گزارشی از پروژة (  49 )و همکارانش  9نگیدستی

هد  از این برنامه کم  به طراحی نقشة کاربری زمین بگرای منطقگة   . منتشر کردند« ایاالت متحده

ها در ایگن پگروژه بگا روش دليگی و     آن. با تأکید بر بخش کشاورزی بوده است 8ساحل شمال اُآهیو

توسگعه را   کییگدی ای، ابتگدا متغیرهگای   نيعان منطقههای مشورتی و با مشارکت ذیرگاهبرگزاری کا

. انگد های مختیف، سناریوهای محتمل منطقة هاوایی را تدوین کردهشناسایی و برمبنای عدم قطعیت

و تأثیرگگذار در کگاربری آتگی ایگن منطقگه، سیسگتم        کییدیها نشان داد، متغیرهای نتایج تحقیق آن

 .(Goldstein et al., 2012, p.11)زمین و نحوة فروش زمین در آینده است  آبیاری

ای با رویکگرد  شناسایی عوامل کییدی توسعة منطقه»تحقیقی را با عنوان ( 9814)بهشتی و زالی 

سگازی مناسگ  بگرای    با هگد  زمینگه  « مطالعة موردی آذربایجان شرقی: ریزی بر پایة سناریوبرنامه

هگا بگرای   آن. انگد سگاله انجگام داده   آتی توسعة استان آذربایجان شرقی در افق دهتدوین سناریوهای 

                                                           
1. Goldstein 

2. Hawaii 

3. Oahu 
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. کگار گرفتنگد   ها، روش تحییل آثار متقاطع را بهها از روش دليی و برای تحییل دادهآوری دادهجمع

سگاله، مشگخو    در توسعة استان آذربایجان شرقی برای افق ده کییدیعامل  90ها، نتایج تحقیق آن

وتوسگعه، میگزان جمعیگت، امنیگت      ین عوامل شامل شیوة مدیریت، منطقگة آزاد ارس، تحقیگق  ا. کرد

گذاری داخیی و خارجی، مهگاجرت، بازرگگانی فرامیگی،     گذاری، نقش فرامیی استان، سرمایه سرمایه

باشگند  وری، تولیگد ناخگالو داخیگی و تولیگدات صگنعتی مگی      بهره پیوندهای اقتصادی، منابع آب،

 (.09، ص9814، بهشتی و زالی)

نگاری سازمان میی فرانسه در ارتبگاط بگا بهبگود وعگعیت     تجربة آینده( 499 )گوده و دویان  

عامگل مگؤثر بگر وعگعیت      04در این پروژه ابتدا . اندرا منتشر کرده 494 مسکن فرانسه برای سال 

ه عنگوان  عامگل بگ   94در نهایت، با تحییل آثار متقگاطع عوامگل،   . مسکن فرانسه فهرست شده است

این عوامل شامل نوسازی شهری، حگ  آرامگش و آسگایش،    . اندمؤثر شناسایی شده کییدیعوامل 

کیيیت عایق صوتی، گواهینامة کیيیت، نقگش قیمگروی جمعیتگی، سگالخوردگی جمعیگت، کگارایی       

های عمومی، تنوع در تقاعا، کنترل بهداشت، جمعیت فعال و تغییر وعگعیت مالکیگت بگرای    هزینه

ها این عوامل را مبنایی برای تحییل سناریو و تگدوین راهبردهگای   آن. باشندمیی شخصی هامجتمع

 .(Godet & Durance, 2011, p.142)اند بخش مسکن فرانسه قرار داده

مناطق کالنشگهری ایگاالت متحگدة آمریکگا بگه      با مطالعة ( 443 )ریچارد فیوریدا و همکارانش 

ها با روش معگادالت سگاختاری و   آن. اندای بودهتوسعة منطقهدنبال شناخت عوامل انسانی مؤثر بر 

تگرین  مهگم . انگد ای بررسی کردهها را با توسعة منطقهتحییل مسیر، عوامل مختیف و نحوة ارتباط آن

اند، ارتباط مستقیم بین وجود طبقة خالق ارتباطی که به عنوان نتایج اصیی تحقیق خود عنوان داشته

 (.Florida et al., 2008, p.615) ای استبا توسعة منطقهو نقش اقتصاد فرهنگ 

سگازی دینگامیکی و قیگاس    کگارگیری شگبیه   در پژوهشگی بگا بگه   ( 442 )وربورگ و همکارانش 

کشور اروپا، تأثیر تغییر کاربری اراعگی را بگر منگاظر و روسگتاهای اروپگا،       2 سناریوهای تغییر در 

تغییر کاربری اراعی اروپا را تغییگر در سگاخت    ییدیکها در این پژوهش عوامل آن. بررسی کردند

در واقگع، ایگن عوامگل    . شدن اتحادیة اروپا معرفی کردند جمعیتی، تجارت جهانی، فناوری و بزرگ
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نیازهای جدیدتری برای زندگی در اروپا به وجود خواهند آورد که خود به افگزایش شهرنشگینی و   

.(Verburg et al., 2006, p.39)شوند می ها منجرای و روستامناظر حومهرفتن  ازبین

شگده   کارگرفتگه  هگای تحییگل بگه   طور کیی، تحقیقات مورد بررسی به لحگا  موعگوع و روش   به

آوری اطالعگات از  ها در نحوة جمعهای اساسی با یکدیگر دارند، اما وجه شباهت اصیی آنتياوت

بود آمار و ارقام دقیگق از آینگده نشگأت    در واقع، این امر نیز از ن. محور استهای خبرهطریق روش

 .کننده است گرفته است و از این رو، نقش کارشناسان در تحییل متغیرهای آتی توسعه، تعیین

 هانظریة عمومی سیستم

 ,Chermack) اسگت  مبناسناریو ریزیبرنامه در فیسيی نارنوبی و بنیادی ای نظریه هاسیستم نظریة

2004, p.15) .ة سیستمی هر پدیدة کون  یا بگزرگ، زنگده یگا فیرزنگده در جهگان،      از دیدگاه نظری

شگود و عمیکگرد   نامیگده مگی  « سیسگتم »یافته از عناصر و روابط معین است کگه  ای سازمانمجموعه

ای اسگت  به عبارت دیگر، سیستم، کل پیچیگده (. 04، ص9832مهدیزاده، )مشخو و هدفمند دارد 

هگر سیسگتم از   (. 9 ، ص9818، 9جکسگون )ها بسگتگی دارد  که کارکرد آن به اجزا و تعامل بین آن

های فرعی یا زیرسیستم تشکیل شده است و از طر  دیگر، به عنوان جزلی از ی  تعدادی سیستم

هگای  های اصیی بگه عنگوان سگاختار و سیسگتم    زیرسیستم. کندسیستم بزرگتر یا فراتر خود عمل می

مهگدیزاده،  )که در کنش و واکنش متقابل قرار دارنگد  شوند فراتر به عنوان محیط سیستم شناخته می

ایگن  . شگود بررسگی مگی   دهنگده براساس اجزای تشگکیل  «کل»در دیدگاه سیستمی،  (.04، ص9832

هگای  نگگر، مؤليگه  زیرا در دیدگاه جزلی. نگری استتياوت اصیی دیدگاه سیستمی با دیدگاه جزلی

تنهگایی بررسگی و مطالعگه     هر ی  از اجزا به شوند وتر تقسیم میهای جزلیی  مجموعه به شاخه

 (9شگگکل ) نگگری حگاکم اسگت   نگگری و کگل  شگوند، امگا در نگگاه سیسگتمی نگوعی مجموعگگه      مگی 

 (.84-89، ص 981زاده،  حمیدی)

                                                           

1. Jackson  
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، (شکل سمت چپ)نگری  ، شمای مفهومی دیدگاه جزئی(شکل سمت راست)شمای مفهومی دیدگاه سیستمی . 1شکل 

 (.90، ص1931زاده، حمیدی)

اما در این تحقیق با توجه به اینکگه در   های متياوتی مطرح شده است،بندی ها طبقهبرای سیستم

شگرط  ریزی سناریومبنا، شگناخت محگدودة سیسگتم پگیش    توسعه در برنامه کییدیتحییل متغیرهای 

بررسگی   ها از منظر انواع مرزبندی، بنابراین، نظریة سیستم(Godet et al., 2008, p.50)اساسی است 

ریگزی و عناصگر مگؤثر در    شود تا از این طریق ماهیت سیستمی منطقه به لحا  مرزهگای برنامگه   می

 .ای روشن شودریزی منطقهبرنامه

ها را ها، سیستمگذاران نظریة عمومی سیستمبرتالنيی از پایه :ها از لحاظ مرزبندیانواع سیستم

ک عناصر داخیی به دو نگوع بگاز و بسگته تقسگیم     به لحا  قابییت نيوذ عناصر خارجی یا قابییت تر

هایی را که قابییت نيوذ عناصر خارجی و تگرک عناصگر داخیگی در آن میسگر     او سیستم. کرده است

بگاز یگا   به عبگارت دیگگر،   . (Bertalanffy, 1950, p.23)باشد، سیستم باز، و عک  آن را بسته نامید 

گیرنگد،   یگ  سیسگتم و در محگیط آن قگرار مگی     بسته بودن ی  سیستم به عناصر و روابطی کگه در  

با قراردادن آن قسمت از محیط که با سیستم ارتباط قگوی دارد، از یگ  سگو، سیسگتم     . بستگی دارد

بنگابراین، شگناخت   (. 931، ص9814عبگدی دانشگرور،   )شود  می« بسته»شده و از سوی دیگر « باز»

محیط هر سیسگتم شگامل   . مهم است بودن آن عروری و دقیق محیط سیستم در شناخت باز یا بسته

تواننگد بگر عمیکگرد آن اثگر     ای مگی خارجند، ولی به گونه  نیزهایی است که از کنترل کامل سیستم

برای تعریف محیط سیستم باید به دو شرط اساسی توجه کگرد، یکگی   . اثر باشندباشند، یا بی داشته

یگر آنکه تأثیری مهگم بگر عمیکگرد    آنکه محیط را باید نیزی دانست که خارج از سیستم است و د



8                                                      ،1931بهار و تابستان ، 1 ، شمارة7دورة  آمایش سرزمین 
 

طور کیی، سیستم بسته، سیستمی ایزوله برای همة  به(.  2، ص9830رعالیان، . )سیستم داشته باشد

که با عناصر محیطی خود تبادل ماده، انرژی و اطالعات ندارد و طوری  عناصر داخیی خود است به

اند با عناصگر محیطگی ارتبگاط و تبگادل     توای میسیستم باز، سیستمی است که همواره در هر زمینه

 . (Skyttner, 2005, p.62)(  شکل )د انرژی، ماده و اطالعات داشته باشد و از آن تأثیر برذیر

 

 ،(شکل سمت چپ)، شمای مفهومی سیستم بسته (شکل سمت راست)شمای مفهومی سیستم باز  .1 شکل

 (نگارندگان: مأخذ)

تگوان بگاز یگا    ای، میکنندة توسعة منطقه اس  با عوامل تعیینای متنریزی توسعة منطقهدر برنامه

در واقع، اگر توسعه بگه عوامگل درونگی صگر  وابسگته باشگد،       . داد بسته بودن سیستم را تشخیو

« بگاز »تگوان آن را   ، و اگر به عوامل درونی و بیرونی، همزمان وابسته باشد، می«بسته»توان آن را  می

شگرایط  )ای در سگطح کگالن بگه دو دسگتة درونگی      کنندة توسعة منطقه عوامل تعیین. در نظر گرفت

گیری، وععیت  مانند ساختارهای کالن تصمیم)و بیرونی ( جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و جز آن

، 9819راد و کاظمیگان،  فرجگی )بندی و تيکی  اسگت  قابل دسته( سیاسی اجتماعی کشور و جز آن

ای با رویکرد سیسگتمی، منطقگه   ریزی توسعة منطقهکرد در برنامه توان استنباطبنابراین، می(. 22ص

از این رو، تعیین ی  سیسگتم پایگه بگرای تحییگل     . وتحییل کرد را باید به عنوان سیستمی باز تجزیه

در . متغیرهگگای راهبگگردی توسگگعه شگگامل متغیرهگگای زیرسیسگگتمی و فراسیسگگتمی عگگروری اسگگت 

کگه شگامل    انگد  ه به نقش و تأثیرشان در توسعه قابل تعریگف ریزی توسعه این متغیرها با توج برنامه
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، متغیرهگای کگالن مگؤثر بگر توسگعة منطقگه       (سیسگتمی متغیرهگای زیگر  )های توسعة منطقگه   قابییت

مشابه روند گذشگته نخواهگد    ه همیشههمچنین، به این دلیل که آیند. است( سیستمیمتغیرهای فرا)

سگازهای  ف جدیگد باشگد، بنگابراین، شناسگایی شگگيتی     هگای مختیگ  تواند همراه با شگيتیبود و می

سازها شگيتی  راکيیو. راهبردی به عنوان متغیرهای فراسیستمی و بعضاً زیرسیستمی عروری است

عییگزاده و  )شگدید تعریگف کگرده اسگت      آثگار را به صورت رویدادهایی با احتمال وقوع پایین امگا  

 (. 83، ص9833همکاران، 

توان سه دسته از متغیرهای راهبردی توسگعه  شده می ظرهای مختیف بیانطور کیی، بر مبنای ن به

 :اند از را در تحییل سیستمی تيکی  کرد که عبارت

 (متغیرهای زیرسیستمی)ای مؤثر در توسعه منطقه متغیرهای درون -

 (متغیرهای فراسیستمی)ای مؤثر بر توسعة منطقه متغیرهای کالن و فرامنطقه -

 (متغیرهای فراسیستمی و بعضاً زیرسیستمی)سازهای آینده شگيتی -

 محدوده و قلمرو مورد مطالعه

هگای سگمنان،   استان مازندران از شمال به دریای خزر، از شرق به استان گیستان، از جنوب به استان

 اسگتان  عمگومی،  سیمای نظر از. تهران، البرز و قزوین، و از فرب به استان گیالن محدود شده است

 عظگیم  دیگواری  مثابگة  البگرز بگه   هگای کوه رشته و شودمی تقسیم ای جیگه و انیکوهست بخش دو به

 و درجه 82 بین کنونی ازندرانبه لحا  جغرافیایی، م .است دربرگرفته را استان جنوبی هایمحدوده

 طگول  دقیقة 94 و درجه 20 تا دقیقه 80و درجه 24 و شمالی عرض دقیقة 82 و درجه 82 تا دقیقه 03

هگزار   83 به لحا  وسعت، استان مازندران حگدود   .است گرفته قرار گرینویچ النهار نصف از شرقی

درصد از مسگاحت کشگور را بگه خگود اختصگاص داده       02/9کییومتر مربع مساحت دارد، بنابراین، 

جمعیت استان مازندران بگر اسگاس سرشگماری    (. 3، ص9819مهندسین مشاور مازند طرح، )است 

                                                           
1. Rockfellow 
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 22حگدود  (.  3، ص9819دفتگر آمگار و اطالعگات،    )برآورد شده است نير  8438108، 9814سال 

استان مازندران بگر اسگاس    .اند در مناطق شهری ساکن بوده 9814درصد از جمعیت استان در سال 

 دهسگتان اسگت   1 9شهر،  23بخش،  22شهرستان،  4 ، 9819آخرین تقسیمات کشوری در سال 

 (.33، ص9819دفتر آمار و اطالعات، ) (8شکل )
 

 

 
 

 (10، ص1931دفتر آمار و اطالعات، ) 1931نحوة تقسیمات کشوری استان مازندران در سال . 9شکل 

 روش تحقیق

هگا، کیيگی، و بگر    این تحقیق از نظر ماهیت داده. روش تحقیق حاعر از نوع تحییل ساختاری است

تشکیل سیستم پایه، این تحقیق از سه فاز . ها، اسنادی و پیمایشی استاساس روش گردآوری داده

تشگکیل شگده    9094کنندة توسعة استان در افق  های تعیینتحییل اجزای سیستم پایه و تبیین حوزه

 (. 0شکل )است 

توفان فکری، یگا بگه عبگارت    روش ( آوری اطالعاتجمع)در فاز اول برای تشکیل سیستم پایه 

در ایگن فگاز،   . گرفتگه شگده اسگت    کگار  دیگر، مصاحبه با خبرگان، و بررسی اسنادی در این زمینه به

یگا فرااسگتانی   ( زیرسیسگتمی )اسگتانی   متغیرهای راهبردی توسعة استان مازندران، با توجه بگه درون 

های توسعة استان، متغیرهای کالن مؤثر بر توسگعة اسگتان و   بودن به سه دستة قابییت( فراسیستمی)

بخش اول برنامة آمایش اسگتان مازنگدران    این متغیرها با مرور. اندسازهای آینده تقسیم شدهشگيتی

. انگد  آوری شگده  و مصاحبه با خبرگگان جمگع  ( 9819مطالعات تحییل وععیت و ساختار، مصوب )



 00        (استان مازندران: مورد مطالعه) ریزی سناریومبناای در برنامهتحلیل سیستمی متغیرهای راهبردی توسعة منطقه  

 

آمگده از مصگاحبه بگا     دست طوری که متغیرهای مستخرج از آمایش استان مازندران و متغیرهای به به

را تشگکیل   9094ان مازنگدران در افگق   خبرگان با هم تیيیق، و پایگاهی از متغیرهای راهبردی اسگت 

متغیرهگای   اند که در نهایت نظر خبرگگان دربگارة   های مصاحبه به شکیی سازمان یافته سؤال. اند داده

هگای توسگعة اسگتان    ، در سه شاخة اصگیی قابییگت  9094راهبردی توسعة استان مازندران برای افق 

هگایی ماننگد منگابع    ای آینده و در زیرشاخهسازهمازندران، متغیرهای کالن مؤثر بر توسعه و شگيتی

بنگدی  طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی، مالحظات امنیتی و سگایر، شناسگایی و طبقگه   

محور، فرمول یا رابطة دقیقگی  های خبرهتعداد جامعة آماری خبرگان در روشبرای محاسبة . اندشده

ها ارجحیگت دارد، امگا در   برگان بر کمیت آنها دانش و تخصو خدر این نوع روش. وجود ندارد

 ,Godet et al., 2008)نيگر باشگد    2 مطالعات سناریونگاری عموماً تعداد خبرگگان نبایگد کمتگر از    

p.74 .) ،نيگر مگدیران فعگال اجرایگی اسگتان،       2 جامعة آماری خبرگان متشکل از در این تحقیق نیز

های عیگوم اقتصگادی،   سطوح مختیف با تخصوریزی در اعضای هیئت عیمی و کارشناسان برنامه

ای، محیط ریزی شهری و منطقهشناسی گرایش اقتصاد و توسعه، برنامه ریزی اجتماعی، جامعهبرنامه

 .زیست، مدیریت صنعتی و بازرگانی بوده است

 
 

 (نگارندگان: مأخذ)فرایند عملیاتی تحقیق . 4شکل 
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رهگگای راهبگگردی توسگگعة اسگگتان مازنگگدران و ، متغی(تحییگگل اجگگزای سیسگگتم پایگگه)در فگگاز دوم 

بگرای ایگن منظگور    . شگوند بندی و تحییل مگی گونه 9094های توسعة استان مازندران در افق  قابییت

افگزار   روش ایگن نگرم  . کار گرفته شده اسگت  م  به افزار می روش تحییل آثار متقاطع عوامل با نرم

ه و کگرد وارد   آثگار در مگاتری  تحییگل   ول را شده در فگاز ا متغیرهای شناسایی که بدین گونه است

میگزان ارتبگاط، بگا     .شود تشخیو داده می مربوطه توسط خبرگان ةمیزان ارتباط این متغیرها با حوز

تأثیر » ةبه منزل «ی »، عدد «تأثیر بدون » ةبه منزل «صير»عدد . شود اعداد بین صير تا سه سنجیده می

. اسگت « تگأثیر زیگاد  » ةبگه منزلگ   «سگه »عگدد   ،نهایت در  ،«وسطتأثیر مت» ةبه منزل «دو»، عدد «ععیف

مجموع  ،بدین ترتی . گذارند ها تأثیر می  سطرها بر متغیرهای موجود در ستون متغیرهای موجود در 

ی متغیرهگا را نشگان   تأثیرپگذیر میگزان  هگا،   سگتون  جموع امتیگاز و م یتأثیرگذارمیزان سطرها،   امتیاز

 آثارکه در آن  آید میبه دست   n × n باشد، ی  ماتری    n شده  ای شناساییاگر تعداد متغیره. دهد می

ای فرعی نمونه 2در شکل (. Asan & Asan, 2007, p.628)مشخو شده است  متغیرها بر یکدیگر 

در ایگن مگاتری    . نشان داده شگده اسگت   A6تا  A1از ماتری  تحییل آثار برای شش متغیر فرعی 

 (.طیف صير تا سه)در افق معین توسط خبرگان ارزیابی شده است تأثیر متغیرها بر هم 
 

 
 

 .(Godet, 1994, p.121)  نمونة ماتریس تحلیل آثار متقاطع عوامل. 5شکل 

کگه معگر  پراکنگدگی متغیرهگا در     در ی  نمگودار ميهگومی   ا را متغیره همة م ،افزار می نرم

طور  همان. دهدمینمایش  ها است،آن رپذیریتأثیو  تأثیرگذاریمیزان  شده بر اساس نواحی تعریف

بگا توجگه   این متغیرها . اند مطرحدر این روش دسته از متغیرها  پنج، شودمشاهده می 2که در شکل 
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نگد  ا متغیر عبارت گونه پنجاین . در پویایی سیستم مورد نظر، با هم تياوت دارند خود ایيای نقش  به

 (:Godet et al., 2008, p.62; Godet, 1994, pp.90-93) از

9متغیرهای ورودی)ناحیة اول 
تگرین، یگا بگه تيسگیری دیگگر       دهنگدة بگاارزش   ، نشان(یا اصلی 

گذاری این متغیرها بگر متغیرهگای دیگگر بگه     در واقع، میزان تأثیر. ترین متغیرهای تأثیرگذارند اصیی

به عبارت دیگر، پایگداری  . تها از متغیرهای دیگر در آینده اسمرات  باالتر از میزان تأثیرپذیری آن

کننگدة رفتگار    و تعیگین  کییدیها به عنوان متغیرهای سیستم شدیداً به این متغیرها وابسته است و آن

، 9814بهشتی و زالی، )نهند توسعه نیز نام می کییدیهای ها را پیشراناند و از این جهت آن سیستم

توان انتظار داشت تراوش ناس  این متغیرها میریزی و راهبری مدر واقع، با تنظیم، برنامه(. 22ص

 .ها بر متغیرهای دیگر راهبردی توسعه، موج  نیل منطقه به سمت توسعه شودآثار آن

تأثیر کمی بر متغیرهگای دیگگر   اند که  هاییدهندة متغیر نشان ،(8متغیرهای حدواسط)ناحیة دوم 

هگا متغیرهگای   و از ایگن جهگت بگه آن    پذیرنگد گذارند و هم تأثیر کمی از متغیرهگای دیگگر مگی    می

 .شودحدواسط نیز گيته می

گگذاری کگم و میگزان    اند که میزان تگأثیر  دهندة متغیرهایی نشان ،(3متغیرهای نتیجه)ناحیة سوم 

 .تأثیرپذیری زیادی دارند

اند که هم میزان تأثیرگذاری  دهندة متغیرهایی نشان ،(پوشی متغیرهای قابل چشم)ناحیة چهارم 

بنابراین، این متغیرها، رفتار نسبتاً مستقیی در . میزان تأثیرپذیری کمی بر متغیرهای دیگر دارند و هم

گیرند اما در با اینکه به عنوان متغیرهای راهبردی توسعه مورد تحییل قرار می. دهند سیستم بروز می

و  تگار بسگته  هگا بگر متغیرهگای دیگگر راهبگردی بگه دلیگل رف       بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپگذیری آن 

پوشی در سگناریوهای اصگیی   ، به عنوان متغیرهای قابل نشمدهند که از خود نشان می خودمختاری

 .شوند توسعه در نظر گرفته می

                                                           
1. Input variables 

2. Intermediate variables 

3. Resultant variables 
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انگد کگه سیسگتم    به عنوان متغیرهای معرفی شگده  ،(یا نامعین 9ایمتغیرهای خوشه)ناحیة پنجم 

هگا در  بارت دیگر، با توجگه بگه قرارگیگری آن   به ع. گیری قطعی بکند تواند تصمیمها نمیدربارة آن

نواحی مرزی هر ی  از نهار ناحیة دیگر، امکان پیوستن این متغیرها در آیندة سیستم بگه یکگی از   

 . نهار ناحیة دیگر بسیار زیاد است
 

 
 

 (Godet et al., 2008, p.62)ها پذیری آنگذاری و تأثیرنمودار نمایش انواع متغیرها متناسب با تأثیر. 6شکل 

« 9094کنندة توسعة اسگتان مازنگدران در افگق     های تعیینتبیین حوزه»فاز سوم تحقیق مربوط به 

کننگدة توسگعه بگر موفقیگت یگا شکسگت اهگدا  اصگیی          های اصیی و تعیگین شناسایی حوزه .است

در اسگت  بگدیهی  (. Ratcliffe, 2000, p.8)ریزی سناریومبنا نقش بسگزایی دارنگد   ریز در برنامه برنامه

انگد کگه میگزان     ترسیم شگود، عناصگر بگاالی نیمسگاز، عناصگری      2صورتی که نیمساز نمودار شکل 

. اما همة عناصر باالی نیمساز اهمیت زیادی ندارند. هاستها بیشتر از تأثیرپذیری آنتأثیرگذاری آن

( نگامعین  ای یگا خوشگه )و پنجم ( حدواسط)، دوم (کییدیورودی یا )متغیرهایی که در نواحی، اول 

                                                           
1. Clustered variables 
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زیگرا  . باشگند  گگی مگی  کننگد  و قگدرت تعیگین   درجة اهمیت زیاد، دارای گیرند باالی نیمساز قرار می

. انگد  کننگدة رفتگار سیسگتم در بیندمگدت     و تنظگیم  کییگدی متغیرهای ناحیة اول به عنوان متغیرهگای  

در مقایسگه بگا    هگا متغیرهای ناحیة دوم که در باالی نیمسازند به این جهت که میزان تأثیرگذاری آن

زدن پایگداری سیسگتم دارنگد، از جمیگه      ها بیشتر اسگت و توانگایی زیگادی در بگرهم    تأثیرپذیری آن

، آن دسگته  (ای یا نامعینمتغیرهای خوشه)همچنین، در ناحیة پنجم . اند کنندة سیستم متغیرهای تعیین

ن متغیرها به سگمت ناحیگة اول   از متغیرهایی که باالی نیمسازند، به دلیل تأثیرگذاری باال و تمایل ای

زیرا در آینده احتمال قرارگیری این متغیرهگا  . ریز اهمیتی ویژه دارندبرای برنامه( کییدیمتغیرهای )

بنگابراین، ایگن متغیرهگا نیگز بگه عنگوان        .Godet, 1994, p.99))وجود دارد  کییدیدر بین متغیرهای 

 .شود در نظر گرفته می 9094ق کنندة توسعة استان مازندران در اف متغیرهای تعیین

 های پژوهشیافته

 (تشکیل سیستم پایه) 1فاز 

ریگزی سگناریومبنا را   ، سیستم پایة برنامگه 9094متغیرهای راهبردی توسعة استان مازندران برای افق 

بگه  ( فراسیسگتمی )یا فرااستانی ( زیرسیستمی)استانی  این متغیرها با توجه به درون. دهندتشکیل می

های توسعة استان مازندران و متغیرهگای مگؤثر درونگی، متغیرهگای کگالن و      کالن، قابییت سه دستة

در هگر دسگته،   ( عگدد  39)ای از متغیرهگا  مجموعگه . سازها تيکی  شگده اسگت  فرااستانی و شگيتی

شود، پایگاه متغیرهای راهبردی توسعة استان مازندران بگرای  مشاهده می 9طور که در جدول  همان

اکثگر ایگن متغیرهگا از بخگش اول مطالعگات آمگایش سگرزمین اسگتان         . اند ا تشکیل دادهر 9094افق 

و « وتوسگعه  تحقیگق »و « کنگار  فریگدون بنگدر  »استخراج شگده و متغیرهگای    9819مازندران مصوب 

سازها از طریق روش توفان فکگری و مصگاحبه بگا خبرگگان     متغیرهای کالن و فرااستانی، و شگيتی

بگرای اسگتخراج متغیرهگای راهبگردی توسگعه از      . انگد ای دیگر تیيیگق شگده  آوری و با متغیرهجمع

بنگدی و تیيیگق نظگر خبرگگان بگا      های متعدد مطالعات آمایش سرزمین استان مازندران و دسته فصل

متغیرهای مستخرج از مطالعات آمایش سگرزمین یگ  کارگگاه مشگورتی متشگکل از شگش نيگر از        

 .ی و سه تن از اعضای هیئت عیمی برگزار شداریزی منطقهکارشناسان ارشد برنامه
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 1410در افق  مازندران استان ةتوسع راهبردی یرهایمتغ گاهیپا. 1 جدول

های قابلیت

توسعة استان 

 مازندران

 هاجنبه

 منابع طبیعی
کمیت آب، مراتع، ذخایر معدنی، ذخایر نيت، جنگل، اکوتوریسم، 

 ، کیيیت آبهای جنگیی، محصوالت دریاییپروری، پارکآبزی

 اقتصادی
ها، محصوالت زراعی، ها و قیمستانصنایع، دامرروری، زنبورداری، باغ

صنایع تبدییی، گردشگری، منطقة ویژة اقتصادی امیرآباد، بندر امیرآباد، 

 صنایع دستی، ترانزیت، بازرگانی، خدمات

 رابریونقل و ت ، شبکة حملکنار فریدونبندر امام خمینی نوشهر، بندر  سایر

سایر متغیرهای 

 درونی مؤثر
 هاجنبه

 محیط زیست NGOکاربری اراعی،  منابع طبیعی

 اجتماعی
های اجتماعی، مشارکت جمعیت، مهاجرت، نقش زنان در فعالیت

 گراییپذیری، قانوناجتماعی، الگوهای مصر ، مشارکت

 هادین های بینمشارکت سیاسی، شیوة مدیریت، همکاری سیاسی و مدیریتی

 اقتصادی

گذاری داخیی، گذاری خارجی، سرمایهبخش خصوصی، سرمایه

وری تولیدات وری صنعتی، صادرات محصوالت کشاورزی، بهره بهره

کشاورزی، صادرات فیر از تولیدات کشاورزی، واردات، تولید 

 پذیری، سطح تکنولوژی، شیوة تولیدای، رقابت گیخانه

 پیوندها
یوندهای اقتصادی، پیوندهای اجتماعی فرهنگی، پیوندهای فیزیکی، پ

 پیوندهای خدماتی، پیوندهای تکنولوژیکی

 مالحظات امنیتی
تهدیدات مخاطرات طبیعی و محیط زیستی، تهدیدات اقتصادی، 

 تهدیدات اجتماعی، فرهنگی

 سایر
تعادل در استقرار فضایی، تعادل در توزیع جمعیت، شبکة توزیع 

 عه، منابع انرژیوتوس انرژی، تحقیق

متغیرهای کالن و 

 فرااستانی
 ی مدیریت کالن کشور، سیاست خارجی دولتبودجه، تورم، شیوه سیاسی و مدیریتی هاجنبه

 هاجنبه سازهاشگفتی

 سالخوردگی جمعیت اجتماعی

 سطح فناوری اطالعات فناوری

 فاصیة شهرها جغرافیایی

 ظهور منطقة آزاد تجاری اقتصادی

 و نظر خبرگان 9819آمایش سرزمین استان مازندران مصوب مطالعات تیيیق بخش اول : أخذم

 (شناسی اجزای سیستم پایه گونه) 2فاز 

شناسی اجزای سیستم در این فاز، تيکی  و شناسایی مجدد متغیرها متناس  با میزان  منظور از گونه
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در ایگن فگاز دو   . م  اسگت افزار می رمها به وسییة خروجی نتأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل آن

شوند، بخش اول کل پایگگاه متغیرهگای راهبگردی توسگعة اسگتان      شناسی میبخش از متغیرها گونه

های توسعة اسگتان مازنگدران   شود و بخش دوم، شامل قابییترا شامل می 9094مازندران برای افق 

پذیرد و عوامل فرادست خود نیز تأثیر می ریز قرار دارد، و ازاست که در شعاع اصیی دخالت برنامه

 .از این جهت بررسی این دسته از متغیرها اهمیتی ویژه دارد

 4141شناسی متغیرهای راهبردی توسعة استان مازندران در افق  گونه

 تشگکیل، و توسگط کارشناسگان ارزیگابی    ( 39*39)بدین منظور ماتری  تحییل آثار متقاطع متغیرها 

 .آمده است  ای عمومی این ماتری  در جدول هویژگی. شده است
 

 های عمومی ماتریس مورد مطالعهویژگی. 1 جدول

 39 اندازة ماتری 

   تعداد تکرار

 8332 تعداد صيرها

  03 هاتعداد ی 

  04 هاتعداد دو

 29  هاتعداد سه

 2 99 مجموع

   /12193% های پرشدهنرخ خانه

 گارندگانمحاسبات ن: ماخذ             

در شگکل  . انگد  گرفته، پنج گونه از متغیرها قابل شناسایی و تيکی  وتحییل انجام بر اساس تجزیه

گانگه  ها بگر هگم در نگواحی پگنج    پذیری آننحوة پراکندگی متغیرها متناس  با تأثیرگذاری و تأثیر 3

ن متغیرهگای  تگری  کییگدی دهندة  ، نشان(کییدیمتغیرهای ورودی یا )ناحیة اول  .مشخو شده است

شیوة مدیریت کالن کشگور،  این متغیرها شامل. است 9094راهبردی توسعة استان مازندران در افق 

 و، سگگطح فنگگاوری اطالعگگات، جمعیگگت(R&D)وتوسگگعه  تگگورم، شگگیوة مگگدیریت اسگگتان، تحقیگگق

 . باشندنهادی می های بین همکاری
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گگذاری  پذیری و هم تأثیره هم تأثیراند ک دهندة متغیرهایی نشان( متغیرهای حدواسط)ناحیة دوم 

این متغیرها شامل تهدیدات اقتصادی، بخش خصوصی، محصوالت زراعی، صگادرات  . زیادی دارند

شگان در افگق   وععیت این متغیرها و تأثیرگذاری. اند گذاری داخییسرمایه ومحصوالت کشاورزی

دیگگر اسگت و هگم تأثیرگگذاری      بر توسعة استان مازندران، هم در گرو بسیاری از متغیرهای 9094

  .زیادی بر متغیرهای دیگر دارند

دهندة متغیرهایی است که میگزان تأثیرگگذاری کگم و میگزان      نشان( متغیرهای نتیجه)ناحیة سوم 

در واقع، این متغیرها نقش راهبردی در توسعة اسگتان دارنگد، امگا وعگعیت     . تأثیرپذیری زیاد دارند

ایگن متغیرهگا شگامل صگنایع تبگدییی،      . ازندة متغیرهگای دیگگر اسگت   ها در آینده در گرو آثار سگ  آن

گردشگری، کاربری اراعی، واردات، پیونگدهای اقتصگادی، صگادرات محصگوالت فیرکشگاورزی،      

گذاری خگارجی، خگدمات، اکوتوریسگم،    ونقل و ترابری، شیوة تولید، سرمایه بازرگانی، شبکة حمل

  .باشندپذیری میرقابتوجنگل، صنایع

دهندة متغیرهایی است که میزان تأثیرگگذاری و   نشان( پوشیمتغیرهای قابل نشم)یة نهارم ناح

این متغیرها حرکات یا روندها حاکمی را که تغییگرات کمگی دارنگد، نشگان     . پذیری کمی دارندتأثیر

 این متغیرها شامل کمیت آب، تعگادل در . شونددهند و اصطالحاً متغیرهای مستقل نیز نامیده میمی

هگا و  پگذیری، مشگارکت اجتمگاعی، مهگاجرت، بگاغ     وری صگنعتی، مشگارکت  توزیع جمعیت، بهگره 

ای، کیيیت آب، منابع ها، دامرروری، مشارکت سیاسی، پیوندهای اجتماعی، تولیدات گیخانهقیمستان

تهدیگدات طبیعگی، مراتگع،    هگای جنگیگی، صگنایع دسگتی،    انرژی، بندر امام خمینی نوشگهر، پگارک  

هگای  خایر نيت، ذخایر معدنی، شبکة توزیگع انگرژی، نقگش زنگان در فعالیگت     ذ، NGO زنبورداری،

وری ، تهدیدات اجتماعی، پیوندهای فیزیکگی، بهگره  کنار فریدوناجتماعی، محصوالت دریایی، بندر 

 .باشندتولیدات کشاورزی، و منطقة ویژة اقتصادی امیرآباد می

از نظر سیستم این متغیرها وععیتی . نامعین است ای یادهندة متغیرهای خوشهناحیة پنجم نشان

عبگارت اسگت از   شگود،  مشگاهده مگی   3طور که در شگکل   هماناین متغیرها . نامعین در آینده دارند

پگروری،   گرایی، سیاست خارجی دولت، بندر امیرآباد، پیوندهای تکنولگوژیکی، آبگزی  بودجه، قانون
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ر فضایی، الگوی مصگر ، سگطح تکنولگوژی، فاصگیة     پیوندهای خدماتی، ترانزیت، تعادل در استقرا

 .منطقة آزاد تجاریشهرها، سالخوردگی جمعیت، و ظهور

 

متناسب با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری  1410های راهبردی توسعة استان مازندران در افق  نمودار پراکندگی متغیر. 7شکل 

 ( محاسبات نگارندگان: مأخذ)گانه ها در نواحی پنج آن

 

 4141های توسعة استان مازندران در افق شناسی قابلیت گونه

مگ   افزار میگ  های توسعة استان نیز ماتری  آثار متقاطع عوامل در نرمدر ارزیابی و تحییل قابییت

بنگابراین،  . عدد شناسایی شگده اسگت   2 ، تعداد این متغیرها 8طبق جدول . کار گرفته شده است به

ها بر هم در افگق برنامگه   گذاری قدرت تأثیرگذاری آنا هد  ارزشاز متغیرها ب( 2 *2 )ماتریسی 
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هگای  آمده توسط کارشناسان ارزیابی شگده اسگت کگه ویژگگی     دست تشکیل شده است و ماتری  به

 .بیان شده است 8عمومی آن در جدول 
 

 های توسعة استان مازندرانتحلیل قابلیت سیماتر یعموم هاییژگیو. 9 جدول

 2  اندازة ماتری 
   تعداد تکرار
 032 تعداد صيرها
  94 هاتعداد ی 
 21 هاتعداد دو
 84 هاتعداد سه
 919 مجموع
 3 /2000 % های پرشدهنرخ خانه

 محاسبات نگارندگان: ماخذ        

م ، قابییت توسگعة اسگتان مازنگدران در پگنج گونگه      افزار می  ، بر مبنای تحییل نرم3در شکل 

هگای اصگیی توسگعة    نة اول که در ناحیة اول قرار دارد، مربگوط بگه قابییگت   گو. مشخو شده است

پروری، منطقگة ویگژة    ها، آبزیها و قیمستانها شامل محصوالت زراعی، باغاین قابییت. استان است

هگا کگه در   گونة دوم قابییت. باشند، بندر امیرآباد، میکنار فریدوناقتصادی امیرآباد، گردشگری، بندر 

در ایگن گونگه صگنایع تبگدییی و     . های حدواسط توسعة اسگتان اسگت  وم قرار دارند، قابییتناحیة د

هگایی کگه هگم    در واقگع، صگنایع تبگدییی و بازرگگانی بگه عنگوان قابییگت       . انگد بازرگانی قرار گرفته

ها کگه  گونة سوم قابییت. اندتأثیرگذاری بسیار زیاد و توأمان تأثیرپذیری زیادی دارند، شناسایی شده

هایی است کگه تأثیرپگذیری   های نتیجة سیستم یا قابییتدر ناحیة سوم قرار دارند، مربوط به قابییت

ها شامل اکوتوریسم، جنگل، ترانزیت، این قابییت. های دیگر در مسیر توسعه دارندزیادی از قابییت

اند که در مقایسه  هاییها که در ناحیة نهارم قرار دارند، قابییتنهارم قابییت گونة. اند ونقل و حمل

هگا شگامل  این قابییت. های دیگر، رفتاری نسبتاً مستقل و خودمختار در مسیر توسعه دارندبا قابییت

ها جنگیی، مراتگع،  بندر امام خمینی نوشهر، ذخایر معدنی، دامرروری، کمیت آب، کیيیت آب، پارک

ای یگا  های خوشگه مربوط به قابییتآخرین گونه . باشندزنبورداری، صنایع دستی، و ذخایر نيت می
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طگور عمگده در منگاطق مگرزی نگواحی       ها از آن جهت نامعین است که بگه این قابییت. نامعین است

شدت تمایل به پیوسگتن بگه یکگی از نهگار ناحیگة       قرار دارند و در ادامة تکامل سیستم به نهارگانه

 .نایع و خدماتاند از محصوالت دریایی، ص این متغیرها عبارت. دیگر دارند

 

 گانهها در نواحی پنجآن یریتأثیرپذ و یتأثیرگذار با متناسب های توسعة استان مازندرانقابلیت یپراکندگ .8شکل 

 (محاسبات نگارندگان: مأخذ) 
 

 (1111کنندة توسعة استان در افق های تعیینتبیین حوزه) 9فاز 

هگای   که در باالی نیمساز اصیی و در ناحیه 9094متغیرهای راهبردی توسعة استان مازندران در افق 

، از این جهگت کگه میگزان تأثیرگگذاری بیشگتری نسگبت       (3شکل )اند اول، دوم و پنجم قرار گرفته

کننگدگی بیشگتری   تأثیرپذیریشان دارند، در مقایسه با متغیرهای دیگر راهبردی توسعه قدرت تعیگین 

های توسعة استان مازنگدران کگه   چنین، قابییتهم. اند مشخو شده 0این متغیرها در جدول . دارند
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، از ایگن جهگت کگه در    (3شگکل  )اند در باالی نیمساز اصیی و نواحی اول، دوم و پنجم قرار گرفته

هگای دیگگر توسگعه میگزان خگالو تأثیرگگذاری بیشگتر و مثبگت دارنگد، قگدرت           مقایسه با قابییت

رود انتظگار مگی  . مشگخو شگده اسگت    2هگا در جگدول   ایگن قابییگت  . کنندگی بیشتری دارند تعیین

تگری را  تر و قابل اعتمگاد ریزی توسعة مناس ها بتواند برنامهدادن به این قابییت ریز با اولویت برنامه

 . تدوین کند 9094بر پایة سناریوهای احتمالی برای استان مازندران در افق 
 

 بر مبنای روش تحلیل آثار متقاطع عوامل 1410در افق متغیرهای راهبردی تعیین کنندة توسعة استان مازندران . 4جدول 

 متغیرها هاگونه
میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

 خالص تأثیرگذاری 

 (کنندگی قدرت تعیین)

 کییدیمتغیرهای 

 یا ورودی

 12 2 949 شیوة مدیریت کالن کشور

 39 93 13 تورم

  3 88 942 شیوة مدیریت استان

 22 90 21 هادین های بینهمکاری

 20 2  34 وتوسعه تحقیق

 03    39 جمعیت

 03 8   3 سطح فناوری اطالعات

متغیرهای 

 حدواسط

 09 08 30 تهدیدات اقتصادی

 1  03 32 بخش خصوصی

 متغیرهای نامعین

 03 2 28 سالخوردگی جمعیت

 00 8 03 ظهور منطقة آزاد تجاری

 00   02 سیاست خارجی دولت

 04 1 01 شهرهافاصیة 

 2  8  03 گرایی قانون

 2     03 بودجه

 محاسبات نگارندگان: مأخذ 



 23        (استان مازندران: مورد مطالعه) ریزی سناریومبناای در برنامهتحلیل سیستمی متغیرهای راهبردی توسعة منطقه  

 

 بر مبنای روش تحلیل آثار متقاطع عوامل 1410کنندة توسعة استان مازندران در افق  های تعیینقابلیت. 5 جدول

 متغیرها هاگونه
میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

 خالص تأثیرگذاری 

 (کنندگی یینقدرت تع)

 کییدی

 91 3 3  محصوالت زراعی

 90 1 8  هاها و قیمستانباغ

 98 2 93 پروری آبزی

 99 90 2  گردشگری

 94 3 93 منطقة ویژة اقتصادی امیرآباد

 3 90    کنار فریدونبندر 

 2 90 91 بندر امیرآباد

 حدواسط
 1 91 3  صنایع تبدییی

   93 91 بازرگانی

 ایخوشه
 0 99 92 صنایع

 0 1 98 خدمات

 محاسبات نگارندگان: مأخذ     

 گیریبحث و نتیجه

تمرکز و هد  پژوهش حاعر ارزیابی و تحییل متغیرهگای راهبگردی توسگعة اسگتان مازنگدران بگه       

در واقگع، ایگن   . اسگت  9094سناریونگاری توسعة اسگتان مازنگدران در افگق     کییدیهای عنوان داده

ریزی به عنوان نظگامی بگا مگرزی    سیستمی و بیان تعریيی جدید از منطقة برنامه پژوهش با رویکرد

متخیخل که عوامل بیرونی نیز بر روند توسعة منطقگه تگأثیر بسگزایی خواهنگد گذاشگت، سگعی در       

داشگته   9094ترین متغیرهای راهبردی توسعة استان مازنگدران در افگق   کییدیترین یا شناسایی مهم

 .است

طیگف اول نتگایج   . بنگدی و بحگا اسگت   ژوهش در دو طیف از تحییل قابل جمعنتایج اصیی پ

ایگن متغیرهگا در گونگة    . است 9094کنندة توسعة استان مازندران در افق  متغیرهای تعیینمربوط به 

، سطح  (R&D)وتوسعه  شیوة مدیریت کالن کشور، تورم، شیوة مدیریت استان، تحقیقاصیی شامل 
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نهادی، و در گونة متغیرهای حدواسط شامل بخگش   های بینو همکاری فناوری اطالعات، جمعیت،

سالخوردگی جمعیت، ظهور منطقة خصوصی و تهدیدات اقتصادی، و گونة متغیرهای نامعین شامل 

در ایگن میگان،   . باشندگرایی، و بودجه می آزاد تجاری، سیاست خارجی دولت، فاصیة شهرها، قانون

نقگش و   9094ند سگناریونگاری توسگعة اسگتان مازنگدران در افگق      توسعه در فرای کییدیمتغیرهای 

ای این متغیرها از لحا  تأثیرگذاری بر متغیرهای دیگر برتری قابگل مالحظگه  . جایگاهی ویژه دارند

بر این اساس، . برندگی متغیرهای دیگر توسعه را در محیط آینده دارنداز این رو قدرت پیش. دارند

نتگایج ایگن   . معرفگی کگرد   9094ران توسعة استان مازندران در افگق  های پیشها را متغیرآنتوان می

وبگیش مشگابه کگه در نقگاط      های متياوت استان مازندران با تحقیقات کگم تحقیق با توجه به ویژگی

دیگر ایران و جهان انجام گرفته است، وجوه تمایز زیادی دارد، اما مقایسة نتایج با تحقیقات بهشتی 

در ( 499 )توسعة استان آذربایجان شرقی، گوده و دویان   کییدیدر زمینة عوامل  (9814)و زالی 

دخیل در سناریوهای وععیت مسگکن فرانسگه، و وربگورگ و همکگارانش      کییدیارتباط با عوامل 

های تغییر مناظر روستایی اروپا، نتایج قابل تگأمیی  زمینه کییدیدر ارتباط با شناخت عوامل ( 442 )

هگای جمعیتگی منطقگة مگورد مطالعگه در      وتوسعه و ویژگی همیت شیوة مدیریت، تحقیقدارد و آن ا

 .سناریوهای توسعه است

کنندة توسعة استان مازندران در افگق  های تعیینطیف دوم نتایج اصیی پژوهش مربوط به قابییت

، هگا هگا و قیمسگتان  ها در گونة اصگیی شگامل محصگوالت زراعگی، بگاغ     که این قابییت. است 9094

، و بنگدر امیرآبگاد، و در   کنگار  فریگدون پروری، منطقة ویژة اقتصادی امیرآباد، گردشگری، بنگدر   آبزی

ای شگامل صگنایع و   های حدواسط شامل صنایع تبگدییی و بازرگگانی، و گونگة خوشگه    گونة قابییت

ریگز بگا   هاند که برنامگ  ها از این نظر که گسترة اصیی یا حوزة راهبردیاین قابییت. باشندخدمات می

ها در افق برنامه داشگته  تواند بیشترین تأثیر و راهبری را بر آنمشارکت طیيی وسیع از بازیگران می

 . باشد، اهمیتی ویژه دارند

پگروری حگاکی از نقگش انکارنشگدنی بخگش       هگا و آبگزی  ها و قیمسگتان محصوالت زراعی، باغ

تگوان انتظگار داشگت،    این بخش مگی با رشد و توسعة . کشاورزی در سناریوهای توسعة استان است
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های وابسته مانند بازرگگانی و صگنایع تبگدییی ایجگاد     نرخة تولید منظمی به واسطة پویایی فعالیت

های اصیی دیگر از قابییت. تواند در توسعة اقتصادی استان در افق برنامه تأثیرگذار باشدشود که می

های منطقة ویگژة اقتصگادی   و ععف فعالیت شدت. منطقة ویژة اقتصادی امیرآباد شناخته شده است

آفرینگی آن  المییی و توان نقشای آن به عنوان کانون بازرگانی بینامیرآباد با توجه به نقش فرامنطقه

به عنوان کانون رشد اقتصادی در نواحی شرقی استان، شگدیداً در سگناریوهای توسگعة اسگتان و در     

گردشگری نیز به . نواحی داخیی استان تأثیرگذار است های اقتصادی بینکاهش یا افزایش نابرابری

. تأثیرگذار است 9094های اصیی در سناریوهای توسعة استان برای افق عنوان یکی دیگر از قابییت

های گردشگری در استان، شاهد تأثیر آن بگر  توان انتظار داشت با رشد و توسعة فعالیتدر واقع، می

دو قابییت اصیی دیگر استان بندر امیرآبگاد  . عه در استان باشیمهای دیگر و روند مطیوب توسبخش

ای خود و ارتباط این دو راه ارتباطی دریایی با توجه به نقش فرامنطقه. باشندمی کنار فریدونو بندر 

های خود به افزایش پویایی فعالیت خودی های زمینی و رییی شمال و جنوب کشور، بهمناس  با راه

با توجه به نوپابودن بنگدر  . های گمرکی و ترانزیتی در منطقه منجر خواهند شدعالیتوابسته مانند ف

به عنگوان یگ  کگانون     9094توان انتظار داشت در سناریوهای توسعة استان در افق می کنار فریدون

 .کند آفرینی رشد جدید اقتصادی در استان نقش

 پیشنهادها

راهبگردی توسگعة اسگتان و     کییگدی لی متغیرهگای  هگای احتمگا  ای از وععیتطور کیی، مجموعه به

ای از سناریوهای محتمل توسعة استان مازنگدران در افگق   های اصیی توسعة استان، مجموعه قابییت

های اصگیی از  های احتمالی هر ی  از متغیرها و قابییتشناخت وععیت. را خواهند ساخت 9094

ادهایی کالن برای وععیت مطیوب متغیرهگا  لذا این تحقیق فقط پیشنه. هد  این مقاله خارج است

هگای احتمگالی   های اصیی توسعة استان مازندران به عنوان مبنایی بگرای تگدوین وعگعیت   و قابییت

 .کند را مطرح می 9094دیگر برای افق 

گرایی و تشدید سیاست تمرکززدایی و تيگوی  اختیگارات بیشگتر بگه     اتخاذ سیاست منطقه -

 .یریت کالن کشورها در سطح مدمدیران استان
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گیری از مشارکت همة ذینيعگان در مسگیر   گرا با بهرهنگر و توسعهحکمروایی مدیریت آینده -

 .توسعة استان مازندران

گیری پیوندهای اطالعاتی کاربردی و سازنده بگین نهادهگای مختیگف جهگت تشگدید      شکل -

 .نهادی های بینهمکاری

ویژه کشاورزی و گردشگگری   تولیدی بههای زیرساختی و گذاری در بخشتمرکز و سرمایه -

 .با هد  ایيای نقش میی استان مازندران در کنترل و کاهش تورم

  /2محور با افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالو داخیی به بگیش از   توسعة دانش -

 .درصد

های جمعیتی اصیی در سگطح  های افزایش جمعیت به عنوان یکی از سیاستترویج سیاست -

 .میی

سگازی مناسگ  آن   های فناوری اطالعات به همراه فرهنگبهبود و توسعة شتابان زیرساخت -

 .در سطح استان

هگا و   هگا و قیمسگتان  ویژه محصوالت زراعی، باغ افزایش سطح تولیدات بخش کشاورزی به -

هگای حمگایتی از بگازیگران اصگیی ایگن بخگش و       وری، سیاستپروری با افزایش بهره آبزی

 . ر کشتافزایش سطوح زی

توسعه در نواحی شرقی استان  کییدیاقتصادی امیرآباد به قط  و محرک  تبدیل منطقة ویژة -

های بازرگانی در سطح استان از طریگق توسگعه   فعالیت کییدیمازندران، و همچنین، محرک 

 .و افزایش سطح مبادالت بندر امیرآباد

بگرداری حگداکثری از     بهگره بگا هگد   کنگار  فریگدون ایجاد منطقة آزاد تجاری در کنار بنگدر   -

و افزایش سطح مبادالت این بندر که خگود، بگه ایجگاد کگانون      کنار فریدونهای بندر  قابییت

 .های اقتصادی منجر خواهد شدجدید توسعه در استان و پویایی بیشتر فعالیت
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 منابع و مآخذ

ای بگا رویکگرد   هشناسایی عوامل کییگدی توسگعة منطقگ   »(. 9814)بهشتی، محمدباقر؛ زالی، نادر  .9

 -مجیة مدرس عیوم انسانی، «مطالعة موردی استان آذربایجان شرقی: ریزی بر پایة سناریوبرنامه
 .09-28، صيحات 9، شمارة 92، دورة ریزی و آمایش فضا برنامه

مهندسگی  »(. 9831)زاده دلیر،کریم؛ قربانی، رسول؛ زالگی، نگادر    پورمحمدی، محمدرعا؛ حسین . 

، 4 ، شگمارة  مجیة جغرافیا و توسگعه . «نگاری ریزی با تأکید بر رویکرد آینده همجدد فرایند برنام

 .83-23صيحات 

مجیگة پگژوهش و   . «های روستایی ایگران سناریوهای آیندة سکونتگاه»(. 9818)تقییو، عیی اکبر  .8

 .38-12، صيحات 2، شمارة 8، سال ریزی روستاییبرنامه

 محمد ترجمة عیی. گرایی خالق برای مدیرانلک: تيکر سیستمی(. 9818)جکسون، مایکل سی  .0

 .فالم جاپیقیان، تهران، جهان جام جم واحمدوند 
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