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Abstract
Foresight analysis in land-use planning lets decision makers overcome complexity and
reduce uncertainty through a focus on key drivers. This study attempts to identify the most
important drivers of change in land use/cover planning in Gorgan Township with the
participation of managers and academic experts towards a desired future. The approach is
normative and the required data were obtained through investigation of scientific literature
and land-use planning documents of Golestan Province. Interviews and meetings with
experts also inform the process. Following a literature review, 77 effective factors on the
future of land use/cover in the Province were identified. Among these, 22 representative
factors were selected according to expert opinions. Two groups, totaling 70 people,
consisting of managers of organizations in Golestan Province with links to land use
planning and academic experts were asked to answer an online or in-person questionnaire
of the effective factors. The structural analysis and cross-impact matrix were applied to the
data. According to the result, the factors “Imperative policies”, “Technology”,
“Governmental Services” and “Transportation and energy infrastructure” are the key
drivers of change in land use/cover and affect the implementation of land-use planning in
Gorgan Township. Both groups approved the "Imperative policies" as the most significant
key driver which can affect other factors.
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شناسایی و تحلیل پیشرانهای کلیدی آمایش منطقهای براساس
آیندهپژوهی در شهرستان گرگان
الهام صدیقی ،1عبدالرسول سلمان ماهینی ،2سیدحامد میرکریمی 3،حسن دلیری ،4برایان فث

5

 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .2استاد ،دانشکدۀ شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .3دانشیار ،دانشکدۀ شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .4استادیار ،گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
 .5استاد ،دانشکدۀ علوم زیستی ،دانشگاه تاوسون ،ایالت مریلند ،ایاالتمتحدۀ آمریکا
(تاریخ دریافت8031/30/03:؛ تاریخ پذیرش)8031/33/03 :

چکیده
آیندهپژوهی در فرایند آمایش سرزمین ،به تصمیمگیران اجازه میدهد در فرایند تصمیمگیری در مسائلی باا پیییادگیهاای زیااد و داد
قطعیتهای باال ،با تمرکز بر پیشرانهای کلیدی به حل مسائل مبهم و دیریاب فایق آیند .در پژوهش حاضار تاشش داده اسات تاا باا
مشارکت مدیران استان گلستان و خبرگان دانشگاهی ،مهمترین پیشرانهای تغییر در زمینۀ آمایش سرزمین دهرستان گرگاان دناساایی
دود تا بر پایۀ آن ،مسیر درستی به سوی آیندۀ مطلوب ترسیم کرد .این پژوهش تحلیلیپیمایشی است و دادههای ماورد نیااز باا بررسای
منابع دلمی و اسناد توسعه و آمایش استان گلستان و همینین از طریق مصاحبه و نشستهای تخصصی جماعآوری و تجزیاه و تحلیال
دده است .با بررسی منابع دلمی 77 ،دامل مؤثر بر تغییر کاربریهای سرزمین فهرست ددند .از میان  77دامل ،تعداد  00دامل نمایناده
طی نشست تخصصی انتخاب ددند .از دو گروه و در مجموع  73نفر ،دامل مدیران سازمانهای مارتب باا فرایناد آماایش سارزمین در
دهرستان گرگان و متخصصان دانشگاهی طی پرسشنامۀ حضوری و آنشین درخواست دد مقایسۀ زوجی میان دوامل تأثیرگذار صاور
پذیرد .با کاربرد تحلیل ساختاری 8و ماتریس اثرا متقاطع 0مهمترین دوامل بررسی و سنجش ددند .نتایج نشان داد از میاان  00دامال،
دوامل «سیاستهای دستوری»« ،فناوری»« ،خدما دولتی در بخشهای چهارگانه» و «زیرساختهای حملونقل انرژی» پیشرانهاای
کلیدی تغییر در اجرای آمایش دهرستان گرگان هستند .متغیر «سیاستهای دستوری» مورد توافق هر دو گروه متخصصان دانشاگاهی و
مدیران دهرستان است ،در درجۀ اول اهمیت قرار دارد و میتواند بهدنوان پیشران کلیدی ،بر سایر متغیرها اثرگذار بادد.

واژگان کلیدی
آیندهنگاری ،تصمیمگیران ،کاربری ،مشارکت متخصصان ،میکمک.
 نویسندۀ مسئول ،رایانامهrassoulmahiny@gmail.com :
1. Structural Analysis
2. Cross-Impact Matrix
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بیان مسئله
کاربریهای شهرستان گرگان در طول پنجاه سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی بودهاند کده از
آن جمله میتوان به تب یل جنگلها به کشاورزی و مرتعد اری و تبد یل جنگدل و کشداورزی بده
شهرسازی اشاره کرد ) .(Mirkatouli, et al., 2015: 7تغییدر کداربریهدای زمدیو و مد یرین آن بدر
فراین های گوناگون بومشناختی نظیر خاک

( Ghorbani, et al., 2015: 1025; Ayoubi, et al., 2011:

 ،)727آب و رواناب ( ،)Khaledian, et al., 2012: 798سیمای سرزمیو (مهری و همکداران:۷۹۳۱ ،
 ،)۳۹تغییر اقلیم (; )Chen et al., 2019: 2; Joorabian Shooshtari, et al., 2017: 2655و اقتصادی و
اجتمدایی

(et al., 2019: 158

 )Abuya,تدثییرات آشدکار و ملمدود دارد .بندابرایو ،بدا توجده بده

مح ودین منابع طبیعی و اقتصادی و اجتمایی نیاز به یک برنامهریزی جدامع در سدحوم مختلد
برای استفاده از سرزمیو ب یهی اسن.
آمایش سرزمیو بهینوان بخشی از فراین برنامهریزی برای سرزمیو ،یبدارت اسددن از تنظدیم رابحده
بیو انسان ،سدرزمیو و فعالینهای انسان در سرزمیو بدهمنظدور بهددرهبددرداری درخددور و پایدد ار ،از
جمیع امکانات انسانی و فضایی در جهن بهبدود وضدعین مددادی و معنددوی اجتمدار در طدول زمدان
(مخ وم .)۷۷ :۷۹۳۹ ،ه ف اصلی و نهایی محالعۀ آمایش سرزمیو ،تشخیص و تعییو مشکالت موجدود
زن گی انسانی و مسائل م یرین محیطزیسن و طراحدی و پیشدنهاد راهحلهای متناسد

بدا آن اسدن.

ایو محالعات نمدیتواند بده دور از وظیفدۀ برنامهریزی و ارائۀ پیشنهادها و سیاسنهای محلدوب باشد .
محالعات آمایش سرزمیو به ارائۀ سدن ی مددیانجامدد کدده در آن نظددم نددوینی از سدازمان هی مندابع
طبیعی و فعالینهای انسانی بر پهنۀ زمیو را آشکار میکند (اسکن ری.)۹۳ :۷۹۳۱ ،
در فراین برنامهریزی برای سرزمیو ،آنچه به صورت معمول در ایران اتفاق میافت  ،ارزیابی تدوان
بومشناختی سرزمیو و سپس آمایش کاربریهاسن (مخ وم .)22 :۷۹۳۹ ،پیش از ایو ،ارزیدابی تدوان
اکولوژیکی و آمایش سرزمیو زیر نظر سازمان م یرین و برنامهریزی برای استان گلستان انجام شد ه
اسن .در دهۀ حاضر ،در سال  ،۷۹۳۱نقشۀ بهینهیابی ش ۀ آمایش سرزمیو برای اسدتان گلسدتان تهیده
ش ه اسن و با وجود برنامههای توسعهای کوتاهم ت و بلن م تِ اجراییش ن ایدو نقشده در هالدهای
از پارامترهای مختل  ،پیچی گیها و ی م قحعینها به دسن زمان سپرده ش ه اسن.
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تالش در زمینۀ دستیابی به آمایش سرزمیو نشان داده اسن تنها از طریق بهیندهسدازی یید مان
مناس

کاربریها نمیتوان به تغییرات محلوب م نظر دسن یافن .تصمیمات محیطزیسدتی ندویی

تصمیم دربارۀ سیاسنگذاری اسن که بای در یک فراین سیاسی و از طریق مذاکره بده پدیش رود
(هاشمی .)2 :۷۹۳۹ ،درواقع ،پیادهسازی یی مان و تغییرات محلوب کاربریها در سحح زمدیو نیداز
به گفتمان و بررسی نظرات مختل

و هماهنگی بیو دستگاههای اجرایی مرتبط دارد تا پل ارتبداطی

میان برنامهریزی و اجرا برقرار شود .درک کامل همۀ جزئیاتِ هر موضور و بدهخصدو

طبیعدن،

رؤیایی اسن که به حقیقن نمیپیون د و هریه نظام طبیعی یا مسئلۀ مورد بحث پیچید هتدر باشد ،
قحعین فرضیات ،م لها و نظریات توضیحدهن ۀ آنها کمتر خواه بود (سلمانماهینی.)۹ :۷۹۳۷ ،
دانش با بحث ،گفنوگوهای یلمی ،ارائۀ فرضیات و بعضاً مشاجره پیش مدیرود .شدنی ن نظدرات
متفاوت و مخال  ،دری به سمن بینش یمیقتر برای هر انسان متفکری باز میکن تا نهتنها جایگاه
فکری خود را تشخیص ده و آن را ارتقا و بهبود بخش  ،بلکه از جامعۀ اطراف خود آگاهی یافتده
و دی شفاف و درک درستی از واقعینهای موجود به دسن میآورد.
آنچه در ایو میان نیاز به توجه بیشتر برای توسعۀ سرزمیو به سمن کاربریهای با تدوان بدارتر
دارد ،پل ارتباطی منحقی میان یلم و اجرا در زمینۀ آمایش سرزمیو اسن که نهتنها برنامهریزیهدای
راهبردی آن برآم ه از حوزۀ یلمی باشن  ،بلکده از تجربده و خدرد جمعدی مد یران ،متخصصدان و
ذینفعان در جهن نیل به آین ۀ محلوب سرزمیو در بهتریو شکل استفاده کنن  .دستیابی بده الگدوی
مناس

وضعین محلوب سرزمیو در آین ه به همراه راهکارهایی برای ارتقا و بهبود آمایش سرزمیو

شهرستان گرگان میتوان پیچی گیها و ابهامات تصمیمگیدری را کداهش داده و بده تصدمیمگیدران
اجازه ده دی شفافتری از اه اف و یگونگی دستیابی به آن داشته باشن .
در ایو خصو

آین هپژوهی ،که گامی تکمیلی در فراین آمایش سرزمیو محسوب مدیشدود ،بده

تصمیمگیران اجازه مدیدهد در فرایند تصدمیمگیدری در مسدائلی بدا پیچید گیهدای زیداد و ید م
قحعینهای بار ،با تمرکز بر پیشرانهای کلی ی به حل مسائل مبهم و دیریاب فایق آیند (موسدوی و
همکاران .)8۳ :۷۹۳۱ ،آین هپژوهی با درنظرگرفتو اه اف یالی توسعۀ سرزمیو با پرسش از م یران و
ذینفعان و با شناسایی سامانه و تسهیل رفتارهای پیچی ه و پیشبینیناپذیر ،به اجرای آمایش سدرزمیو
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کمک شایانی میکن .بای متذکر ش که آین هپژوهی پیشبینی آین ه نیسدن .در فدو آیند هپژوهدی بده
جای کش

آین ه که در پیشبینی اتفاق میافت  ،به دنبال ساختو آین ه هستیم؛ یراکه آین هپژوهی بدر

ایو امر تثکی دارد که آین ه بر اساد خواستهها و گامهای کنونی شکل میگیرد و الزاماً امدری جبدری
و تغییرناپذیر نیسن ( .)Amer, et al., 2013: 30آین هپژوهی یکی از مفی تریو راهکارهای برنامهریدزی
بلن م ت در هر سامانه به شمار میرود ).(Adegbile, et al., 2017: 3
در آین هپژوهی ،اولیو و مهمتریو گام ،تعییو پیشرانهای کلی ی اسن تا بتوان بر پایۀ آن مسدیر
تغییرات را در جهن رسی ن به اه اف بهدرستی پیمود .ایو پیشرانها مشابه فرمانی هسدتن کده بدا
تغییر جهن آن می توان جهن حرکن اتومبیل را تغییر داد .اگریه یوامل بسیار زیدادی در حرکدن
یک اتومبیل نقش دارن  ،رهاکردن فرمان در مسیر جادۀ پیش رو میتوان تمامی دیگر اجدزا را ،کده
بهخوبی کار میکنن  ،از بیو ببرد .نادی هگرفتو پیشرانهای کلی ی در یک سامانه نیدز بدا توجده بده
نقش و اهمین آنها میتوان آیار زیانباری بر کل سامانۀ مورد م یرین داشته باش  .بنابرایو ،لدزوم
شناسایی و توجه ویژه به ایو یوامل امری ضروری و در ییو حال مفی اسن.
اهداف و پرسشهای پژوهش
ه ف از پژوهش حاضر ارائۀ یاریوبی برای تحلیل و شناسایی مهمتریو پیشدرانهدای تغییدر در زمیندۀ
آمایش سرزمیو در شهرستان گرگان با مشارکن م یران استان گلستان ،خبرگدان دانشدگاهی و ذینفعدان
اسن .ب یو ترتی  ،با تعییو یواملی که نقش بسیار مهمی در تصمیمگیریها ایفا میکنند  ،مدیتدوان بده
درک درستی از شرایط حاضر و سپس نحوۀ م یرین آنها دسن یافن .با تمرکز بر پیشرانهای کلید ی
تغییر کاربریهای سرزمیو میتوان سایر یواملی که تحن تثییر ایو پیشدرانهدا هسدتن  ،تحدن کنتدرل و
م یرین قرار داد و در جهن نیل به اه اف توسعۀ پای ار در سرزمیو برنامهریزی کرد .ضمو ایو هد ف،
به ایو پرسش پاسخ داده خواه ش که آیا در شناسدایی پیشدرانهدای کلید ی شهرسدتان گرگدان ،بدیو
دی گاه م یران استان گلستان و خبرگان دانشگاهی اختالفنظر وجود دارد یا خیر؟ و در صورت وجدود
پاسخ مثبن ،ایو اختالفنظر از ک ام جنبههاسن؟
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پیشینۀ نظری پژوهش
آین هپژوهی و تعییو پیشرانهای کلی ی در حوزۀ برنامهریزی برای توسعه در ایران ،اولدیو بدار در
سال  ۷۹۳۳با تنظیم سن یشمان از بیسنسالۀ کشور با افق  ۷۳۱۳بده کدار رفتده اسدن (هاشدمی،
 .)۹ :۷۹۳۹در ایو سن  ،محورهای توسعۀ کشور در زمینههای مختل

فرهنگی ،یلمدی ،اقتصدادی،

سیاسی و اجتمایی طراحی و ت ویو ش ه و هر استان بر اساد تواناییهای بالقوه در جهن اه اف
ایو سن  ،یه هدار برنامهریزی و اجرای آمایش سرزمیو منحقهای اسن.
در ایو زمینه ،موسوی و همکاران ( )۷۹۳۱در آمدایش اسدتان خراسدان رضدوی و گدودرزی و
همکاران ( )۷۹۳۹در سن توسعۀ استان یزد از آین هپژوهی استفاده کدردهاند  .همچندیو بدزاززداه و
همکاران ( )۷۹۳۹با تعییو  ۹پیشران کلی ی از  ۷۹مؤلفه به آیند هنگداری توسدعۀ منحقدهای اسدتان
آذربایجان غربی پرداختن  .بهشتی و زالی ( )۷۹۳۱از روش مدذکور بدرای توسدعۀ منحقدهای اسدتان
آذربایجان شرقی بهره بردن که در ایو پژوهش ،از میان  ۱8یامل شناساییش ه ۷۹ ،یامل بهیندوان
یوامل کلی ی در توسعۀ منحقهای با نظر متخصصان توسعۀ استان انتخاب ش ن .
استراتجیا ۷و همکاران ( )2۱۷۱با کداربرد روش  LIPSORو شناسدایی پیشدرانهدای کلید ی،
آین هنگاری منحقهای در کاستلی 2یونان را برنامهریزی کردن  .در پژوهش ایشان ،از سه گروه افدراد
شامل تیم کاری ،ذینفعان و کارشناسان محلی برای مراحل مختل

کار ازجمله تعییو پیشرانهدای

کلی ی نظرسنجی ش  .تع اد  ۳یامل که بیشتریو تثییرگذاری را بر سامانه داشتن  ،بهیندوان یوامدل
کلی ی از میان  8۹یامل شناسایی ش ن .
یالوه بر ایو ،از آین هپژوهی و تعییو پیشرانهای کلی ی در زمینههای گوناگون برای مد یرین
مناطق و صنایع به کار گرفته ش ه اسن .بهینوان مثال ،یلدی بیگدی و همکداران ( )۷۹۳۱در زمیندۀ
انتقال آب ،لحیفی ۹و همکاران ( )2۱۷2برای ارزیدابی توسدعۀ صدنعن خدودرو ایدران ،یلیدزاده ۳و
همکاران ( )2۱۷8در صنعن انرژی ،ویوانکو-آرانا ۹و همکاران ( )2۱۷۷در صنعن شیالت ،مد ینا

8

1. Stratigea
2. Kastelli
3. Latifi
4. Alizade
5. Vivanco-Arana
6. Medina
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و همکداران ( )2۱۷۹در فنداوری اندرژی خورشدی ی و جیاند  ۷و همکداران ( )2۱۷۳در پاید اری
تجارت الکترونیکی روستایی از آین هپژوهی در پژوهش خود بهره بردهان .
همچنیو پیشرانهای کلی ی در محالعات ینابستانی و کهنوج ( )۷۹۳۱در اشتغالزایی فعالینهدای
کشن و صنعن در مناطق روستایی شهرستان جیرفن ،امیو فرجی و همکاران ( ،)۷۹۳8یلیاکبدری و
همکاران ( ،)۷۹۳۱نصر ( ،)۷۹۳۳موریی و همکاران ( ،)۷۹۳۱ددهزاده سیالبی و احم یفدرد ()۷۹۳۳
در توسعۀ گردشگری ،امی ی شاهآباد و همکاران ( )۷۹۳۳شکلدهی الگوی آمایش فضاهای روسدتایی
در استان لرستان ،امیری و نیلیپور طباطبدایی ( )۷۹۳۱آیند ۀ نفدن خدام در افدق  ،۷۳۷۳ملدکزاده و
همکاران ( )۷۹۳۹توسعۀ شهری در کرج ،زالدی و منصدوری بیرجند ی ( )۷۹۳۹توسدعۀ حمدلونقدل
پای ار در افق  ،۷۳۱۳فرجی و همکاران ( )۷۹۳۱ایرات منحقهای خشکش ن دریایۀ ارومیه با رویکرد
سیاسی ،رهنما و همکاران ( )۷۹۳۳احیای منحقۀ شهری قلعه آبکوه در مشه  ،امیونیدری 2و همکداران
( )2۱۷۱در توسعۀ منحقهای و تالشی ۹و همکاران ( )2۱۷۱الگوی پوشش زمیو در مناطق روسدتایی را
با استفاده از روش تحلیل ایرات متقاطع و میکمک تعییو کردن .
دادههای ایو پژوهش با بررسی منابع یلمی و اسناد توسعه و آمایش استان گلسدتان (محالعدات
برنامۀ آمدایش اسدتان گلسدتان )۷۹۳۳ ،و همچندیو از طریدق مصداحبه و نشسدنهدای تخصصدی
جمعآوری ش ه اسن .در ایو راستا ،ابت ا تمدام یوامدل تثییرگدذار بدر سدامانه بدا بررسدی مندابع و
نشسنهای تخصصی تعییو ش ه اسن .پس از آن ،یوامل دستهبن ی ش ه و بهصدورت خالصده و
جامع درآم ه و در نهاین ،پیشرانهای کلی ی توسعۀ شهرستان گرگان از طریق مشدارکن مد یران
شهرستان بر اساد تحلیل ساختاری براساد درجۀ اهمین و ی م قحعین مشخص گردی ه اسن.
محدوده و قلمرو مورد مطالعه
شهرستان گرگان با جمعین ( ۳۳۱۹۳۷مرکز آمار ایران )۷۹۳۹ ،واقع در  ۹۳درجه و  2۳دقیقۀ شدمالی
و  ۹8درجه و  ۳۳دقیقۀ شرقی مرکز استان گلستان اسن .کداربریهدای یمد ۀ موجدود در شهرسدتان
شامل مناطق مسکونی ،جنگل متراکم و نیمهمتراکم ،مرتع و کشاورزی ،منابع آب ،اراضی شور ،منداطق
1. Jinag
2. Amin Nayeri
3. Taleshi
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صنعتی ،جاده ،آبزیپروری و تفرج هستن  .محالعات آمایش سدرزمیو بدرای اسدتان گلسدتان در سدال
 ۷۹۳۹بهروزرسانی ش ه و نقشۀ آمایش سرزمیو برای ایو منحقه فراهم گردی ه اسن.

تصویر  .۱کاربریهای کنونی شهرستان گرگان

محالعات آین هپژوهی با بررسی یوامدل کلید ی ،مشدکالت پدیش روی اجدرای طدرم آمدایش
سرزمیو را شناسایی میکن و با رفع ابهامات و پیچی گیهدای موجدود ،بده مد یران دسدتگاههدای
اجرایی اجازه میده با دی شفافتری دربارۀ وضع موجود به تصمیمگیری بپردازن  .در واقدع ،در
ایو مسیر آمایش کاربریهای شهرستان گرگان که پیش از ایو در سال  ۷۹۳۹در اسدتان اری اسدتان
گلستان ارائه ش ه و بهینوان آین ۀ محلوب در نظر گرفته ش ه اسن ،پس از بده توافدق رسدی ن بدر
روی آن در دستگاههای تصمیمگیرند ه ،در مرحلدۀ اجدرا نیدز نیداز بده محالعدات تخصصدی بدرای
برنامهریزی دقیق در جهن اجرا دارد .تصدویر  ،۷محد ودۀ مدورد محالعده و کداربریهدای کندونی
شهرستان گرگان را نشان میده .
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روش و ابزار تحقیق
۷

2

ایو پژوهش تحلیلیهنجاری (هنجاری مقابل واژۀ اکتشافی ) اسن که با کاربرد روشهدای کیفدی
آین هپژوهی به حل مسائل با پیچی گی بار میپردازد .روش بهکاررفته برگرفتده از روش فرانسدوی
آین هپژوهی یا ) LIPSOR(Godet and Durance, 2011: 22اسن .دادههای مورد نیاز با بررسی منابع
یلمی ،اسناد توسدعه و آمدایش اسدتان گلسدتان و از طریدق مصداحبه و نشسدنهدای تخصصدی
جمعآوری ش ه اسن .شکل  ،۷نمودار جریانی پژوهش را نشان میده .

شکل  .۱نمودار جریانی اجرای پژوهش

در زمینۀ بررسی ایرات و روابط وابستۀ میان متغیرهای کلی ی و محابقن ویژگدیهدای سدامانۀ مدورد
محالعه و ویژگیهای محیط بیرونی ،از تحلیل ساختاری ۹اسدتفاده شد ه اسدن .در مقایسده بدا برخدی از
روشهای بررسی خرد جمعی مانن روش دلفی که در آن متغیرها به صورت منزوی و بد ون رابحده بدا
دیگر متغیرها هستن  ،در تحلیل ماتریس متقابل ،تقابل میان متغیرها اتفاق میافت و تمامی متغیرهدا دو بده
دو نسبنبه یک یگر سنجی ه میشدون ) .(Medina, et al., 2015: 38انتخداب متغیرهدا بدر اسداد میدزان
اهمین و ی م قحعین آنها بهینوان پیشرانهای تغییر اسدن .تحلیدل سداختاری بدا بررسدی متغیرهدای
درونی و بیرونی ،پیشرانهای وضعین آین ۀ سامانه را نشان میده  .ایو فراین در یدک زمیندۀ مشدارکتی
(گروهی از کارشناسان و ذینفعان)

انجام میشود ).(Stratigea, 2013: 146
1. Normative
2. Explorative
3. Structural analysis

612

شناسایی و تحلیل پیشرانهای کلیدی آمایش منطقهای براساس آیندهپژوهی در شهرستان گرگان

تجزیهوتحلیل دادهها
نرمافزار میکمک ۷با ه ف انجام محاسبات کمی ماتریس ایرات متقابل توسط گدروه آیند هپژوهدی
مکت

فرانسوی طراحی ش ه اسن ) .(Godet, 1994: 64در ایو ماتریس ،اهمین متغیرها نسدبنبده

یک یگر با ای اد صفر (ب ون تثییر) ،یک (تثییر ان ک) ،دو (تدثییر متوسدط) ،سده (تدثییر زیداد) و

P

(تثییر بالقوه) سنجی ه میشود ) .(Godet, 1994: 50در ایو نرمافزار ماتریسها بر سه نوران :
 .۷ماتریس ایرات مستقیم به همراه متغیرها و نمودارهای مربدو کده بیدانگر اهمیدن تدثییر و
وابستگی یک متغیر بر کل سامانه و ت اییگر روابط کنونی و کوتاهم ت ،یعنی کمتدر از ۷۱
سال اسن.
 .2ماتریس روابط غیرمستقیم بیو متغیرها و نمودارهای آنها که نشاندهن ۀ روابط میانمد ت،
یعنی  ۷۱تا  ۷۹سال آین ه اسن.
 .۹ماتریس و نمودارهای روابط بالقوۀ مستقیم و غیرمستقیم بیو متغیرها که نشاندهن ۀ روابدط
بلن م ت یا بیشتر از  ۷۹سال اسن.
مقایسۀ زوجی بر اساد روش تحلیل ساختاری برای بررسی روابط بیو متغیرها در سامانههایی
با ابعاد ین گانه و پیچی ه کاربرد دارد .تحلیل ساختاری روشی برای توصی

سامانه بر اساد تمام

اجزای آن اسن و ه ف از ایو مقایسه ،سادهسازی روابط پیچی ه برای شناسایی متغیرهای کلید ی
و پیشران در تغییر سامانه اسن

).(Stratigea, 2013: 151

با بررسی منابع یلمدی در زمیندۀ آمدایش کداربریهدای سدرزمیو در شهرسدتان گرگدان و دیگدر
شهرستانهای ایران ۱۱ ،یامل مؤیر بر تغییر کاربریهای سرزمیو شناسایی ش ن  .برای بررسی روابدط
زوجی میان متغیرها ماتریس روابط متقابل بهصورت  N*Nبه کار رفته اسن .بدرای یندیو مقایسدهای
که بهصورت زوجی صورت میگیرد ،ماتریس  ۱۱در  ۱۱به معنای  ۹۳2۳سلول برای سنجش روابدط
اسن و پرکردن ینیو ماتریسی به دریلی نظیر زمانبر و خستهکنن هبودن ین ان کارآم نخواهد بدود.
به همیو دلیل ،از میان  ۱۱یامل 22 ،یامل که گزی ه و نمایند ۀ سدایر یوامدل هسدتن  ،بدا نظدر پدن
متخصص طی نشسن تخصصی انتخاب ش ن که در جد ول  ۷آورده شد ه اسدن .ایدو یوامدل بدر
1. Micmac
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اساد طبقهبن ی استان ارد ( PESTELسیاسدی ،اقتصدادی ،اجتمدایی ،تکنولدوژی ،محدیط زیسدتی و
قانونی) ) (Oxford College of Marketing, 2018ابت ا به شش گروه تقسیم شد ن و در تقسدیمبند ی
نهایی ،بخش سیاسی با بخش قانونی ادغام و تحن ینوان یاملهای راهبردی ارائه ش هان .
جدول  .۱پیشرانهای تغییر کاربری و پوشش اراضی شهرستان گرگان

طبقۀ
یامل

ردی
۷

بومشناختی

2
۹

یامل مؤیر بر تغییر کاربری اراضی
توان بومشناختی؛ شامل اقلیم ،ارتفار ،شی زمیو ،جهن جغرافیایی ،خاک و غیره (صامیان و خداکپور۹ :۷۹۳8 ،؛ میرزایدیزاده و
نیکنژاد۳۹ :۷۹۳۹ ،؛ احم پور و یلوی)۷2۷ :۷۹۳۹ ،
میزان منابع آبهای سححی و زیرزمینی (صامیان و خاکپور)۷ :۷۹۳8 ،
زوال اکوسیستم؛ شامل تخری اکوسیستمهای طبیعی ،آلودگیهای محیطزیسن و گرمش ن کرۀ زمیو و غیدره (میرزایدی زاده و
نیکنژاد)۳۹ :۷۹۳۹ ،

۳

بالیای طبیعی نظیر سیل ،زلزله و آتشسوزی (میرزاییزاده و نیکنژاد)۳۹ :۷۹۳۹ ،

۹

ق رت خری ؛ ناشی از میزان درآم مردم و هزینۀ زن گی (رهنما و همکاران8۹ :۷۹۳۳ ،؛(Farajollahi, et al., 2017: 1685

اقتصادی

8
۱
۳
۳

راهبردی

۷۱

نسبن قیمن زمیو در کاربریهای گوناگون (;Farajollahi, et al., 2017: 1685; Allahyari, et al., 2013: 744جمدالیپدور
و همکاران۷۱۳ :۷۹۳۹ ،؛ امیرنژاد۳۳ :۷۹۳2 ،؛ سجادی قی اری و ص رالسادات۳۹۳ :۷۹۳۳ ،؛ رهنما و همکاران)8۹ :۷۹۳۳ ،
خد مات دولتدی در بخدشهدای یهارگانده (کشداورزی ،صدنعن ،خد مات و گردشدگری) (امیرندژاد۳۳ :۷۹۳2 ،؛ Samimi

)Sharami, et al., 2014: 493
محیط کس وکار (سع ی و یواطفی اکمل)22۹ :۷۹۳۱ ،
سیاسنهای دستوری (مصالح حکومتی که استان موظ

به اجرای آن مدیشدود) (کشوردوسدن۳۳8 :۷۹۳۹ ،؛ میرزایدی زاده و

نیکنژاد)Allahyari, et al., 2013: 744; Menconi, et al., 2015: 3;۳۳ :۷۹۳۹ ،
میزان تبعین از اسناد باردستی م یرین سرزمینی (نظیر سن آمایش سرزمیو و سن یشمان از توسعه)
منافع واردکنن گان و تولی کنن گان ()Kalali Moghaddam, 2015: 35; Allahyari, et al., 2013: 749

۷۷

تناس

۷2

حماین دولن از صادرات (ص یقی و همکاران)۳۱ :۷۹۳8 ،

۷۹

زیرساخنهای حملونقل و انرژی (منظور از انرژی توسدعۀ گداز و بدرق بده منداطق گونداگون اسدن) ( ;Ahmadpour and

 Alavi, 2014: 109; Xiong, et al., 2018: 1اسماییلزاده و اسماییلزاده)۹۹ :۷۹۳8 ،

اجتمایی
فناوری

۷۳

ان ازۀ جمعین (متوسلی و همکاران۱8 :۷۹۳۹ ،؛ )Allahyari, et al., 2013: 749

۷۹

اشتغال و بیکاری ()Farajollahi, et al., 2017: 1685

۷8

میزان دانش ،مهارت و تجربه (جمالیپور و همکاران)۷۱۱ :۷۹۳۹ ،

۷۱

تغییر سبک زن گی (دورودیان و دورودیان)۳۹ :۷۹۳8 ،

۷۳

مهاجرت (سجادی قی اری و ص رالسادات)۳۳۱ :۷۹۳۳ ،

۷۳

نظام مالکین اراضی (خرده مالکی و تقسیم اراضی) (مزریه فراهانی۷ :۷۹۳۳ ،؛ )Samimi Sharami, et al., 2014: 493

2۱

حاشیهنشینی ()Allahyari, et al., 2013: 749

2۷

گردش و شفافین اطالیات (سع ی و یواطفی اکمل2۷۷ :۷۹۳۱ ،؛ کشوردوسن)۳۱۷ :۷۹۳۹ ،

22

فناوری (انرژیهای نو یا دانش بومی و فناوریهای سنتی) ()Allahyari, et al., 2013: 749
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از دو گروه ،شامل  ۱۱نفر از م یران متخصص در سازمانهای مد یریتی شهرسدتان گرگدان در
حوزههای گوناگون مؤیر بر آمدایش سدرزمیو و متخصصدان دانشدگاهی طدی پرسدشنامدۀ آنالیدو
درخواسن ش که مقایسۀ زوجی میان یوامل تثییرگذار را انجدام دهند  .در ایدو میدان ۷8 ،نفدر از
م یران متخصص و  ۷8نفر از متخصصان منابع طبیعی به پرسشها که تکمیلکنن ۀ ماتریس ایدرات
متقابل یوامل ( )22*22بود ،پاسخ دادن .
یافتههای پژوهش
پاسخها به دو گروه افراد متخصدص دانشدگاهی در زمیندۀ مندابع طبیعدی و مد یران متخصدص در
شهرستان گرگان تقسیمبن ی و مجمویۀ پاسخهای هر گروه با استفاده از نما ۷به یک پاسدخ واحد
تب یل ش  .همچنیو پاسخهای مجمویۀ کل افراد هم بررسی ش ه اسن که جزئیات آن در ج ول 2
نشان داده ش ه اسن.
جدول  .2جزییات پاسخها در سه گروه متخصصان منابع طبیعی ،مدیران و مجموع آنها

متخصصان

مدیران متخصص

مجموع دو گروه پاسخ-

دانشگاهی

شهرستان گرگان

دهندگان

ان ازۀ ماتریس

22

22

22

تع اد صفرها (ب ون تثییر)

۷۳2

2۹۹

۷2۱

تع اد یکها (با تثییر ان ک)

۷۷۹

8۷

۷۱۱

تع اد دوها (با تثییر متوسط)

۷۹۱

۷2۱

۷۳۱

تع اد سهها (با تثییر زیاد)

۱۷

۹۷

۳8

تع اد Pها (با تثییر بالقوه)

۳

۷۱

2۷

تع اد کل غیر صفرها

۹۳2

2۳۳

۹8۳

نرخ پُرش گی

%۱۱/88۷

%۹۷/۳۳8

%۱۹/2۱۱

شاخص

نرخ پرش گی 2که درص سلولهای پرش ه غیر از صفر (سلولهایی بدا ارزشهدای  ۷،2،۹و )P
به کل سلولها ( )22×22=۳۳۳اسن ،میزان پیچی گی روابط در سامانه را نشان میده  .هریه نرخ
1. Mode
2. Fillrate
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پرش گی ماتریس بیشتر باش  ،پیچی گی روابط مستقیم بیو متغیرها بیشدتر بدوده و در ایدو شدرایط
تمرکز بر روابط غیرمستقیم و بالقوه با ی م قحعین بیشتری همراه خواه بود.
ج ول  2نشان میده نرخ پرشد گی در مجمویدۀ اول (پاسدخهدای متخصصدان دانشدگاهی)
 ۱۱/88درص  ،در مجمویۀ دوم (پاسخهای م یران متخصص شهرسدتان گرگدان)  ۹۷/۳۹درصد و
در مجمویۀ سوم (همۀ پاسخهای دریافنش ه)  ۱۹/2۷درص اسدن .محدابق نتدای ایدو مداتریس،
متخصصان دانشگاهی روابط را پیچی هتر از م یران دی هان و روی هدم رفتده ،میدزان ناپاید اری و
ی م قحعین در سامانه بسیار زیاد اسن.
شکلهای  ۹ ،2و  ۳نتای حاصل از ماتریس تثییر مستقیم متغیرها بر یک یگر را نشان مدیدهد .
در ماتریس ایرات مستقیم ،جمع هر ستون و هر ردی
ش ه اسن .مجمور ارزشهای هر ردی

ماتریس در سده مجمویدۀ دادههدا محاسدبه

بیانگر میزان ایرگذاری متغیر  iبر سایر متغیرها و مجمدور

ارزشهای هر ستون بیانگر میزان تثییرپذیری متغیر  iاز سایر متغیرهای  jاسن.
شکل  2نشاندهن ۀ روابط مستقیم میان متغیرها بر اساد پاسخ متخصصدان دانشدگاهی اسدن.
محور یمودی ،میزان تثییرگذاری یک متغیر و محور افقی میزان تثییرپذیری یا وابستگی یک متغیدر
از سایر متغیرها را نشان میده  .محابق ایو نمودار ،متغیرها را میتوان به پن گروه تقسیم کرد.
متغیرهای گروه یک :متغیرهای «سیاسنهای دسدتوری» و «فنداوری» کده بسدیار تثییرگدذار بدر
سامانه هستن و تثییرپذیری آنها ان ک اسن .ایو گروه از متغیرها به دلیل تثییرگذاری زیاد بر سایر
متغیرها ،طبیعتاً مورد اهمین هستن .
متغیرهای گروه دو :متغیرهای «ان ازۀ جمعین»« ،اشدتغال و بیکداری»« ،محدیط کسد وکدار» و
«تغییر سبک زن گی» که در زون دو هستن  .ایو متغیرها هم متغیرهدای تثییرگدذار و هدم تثییرپدذیر
هستن  ،به همیو دلیل متغیرهای بسیار ناپای ار محسوب میشون که هر تغییری بر آنهدا مدیتواند
تثییری بر بقیه داشته باشن  .ایو متغیرها به یندوان متغیرهدای کلید ی سدامانه هسدتن کده بده دلیدل
ناپای اری ،اختالفنظر بر سر آنها زیاد اسن و گاهی ممکو اسن در بیو ایدو متغیرهدا ،تابوهدایی
وجود داشته باش که اگریه صحبتی از آن به میان نمیآی  ،اما بسیار بااهمین هستن .
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واردکنند گان و تولی کنند گان»،

متغیرهای گروه سده :متغیرهدای «زوال اکوسیسدتم»« ،تناسد

«مهاجرت»« ،حاشیهنشینی» و «قیمن نسبی زمیو در کداربریهدای گونداگون» متغیرهدای وابسدته و
تحن تثییر متغیرهای گروه یک و دو هستن .
متغیرهای گروه یهار« :نظام مالکین اراضی» و «بالیای طبیعی» هستن که بر اساد نظرسدنجی،
نه تثییری بر متغیرهای دیگر دارن و نه تثییری میپذیرن  .ایو متغیرها مستقل یمل میکنن .
متغیرهای گروه پن  :متغیرهای «منابع آبهای سححی و زیرزمیندی»« ،میدزان داندش ،مهدارت و
تجربه»« ،میزان تبعیدن از اسدناد باردسدتی»« ،قد رت خرید » و «خد مات دولتدی در بخدشهدای
یهارگانه» که متغیرهای بینابینی هستن و پیشاپیش نمیتوان دربارۀ آنها نظر داد و بسدته بده تغییدر
شرایط ،جایگاه آنها متفاوت خواه بود.
جمعیت
اشتغال

محیط کسب و کار

فناور
ی

دانش و مهارت

زیرساخت

خدمات دولتی

سیاست دستوری

اطالعات

زوال اکوسیستم

سبک زندگی

تأثیرگذاری

قدرت خرید

تبعیت از اسناد
منابع آبی
قیمت زمین
صادرات

حاشیهنشینی
مهاجرت

بالیای طبیعی
نظام مالکیت

واردات
تأثیرپذیری
شکل  .2نمودار روابط مستقیم میان متغیرها بر اساس پاسخ متخصصان دانشگاهی
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شکل  ،۹نمودار تثییرگذاری و تثییرپذیری یوامل مؤیر بر آمایش شهرسدتان گرگدان بدر اسداد
پاسخ م یران دستگاههای اجرایی شهرستان گرگدان اسدن .در ایدو نمدودار ،متغیدر «سیاسدنهدای
دستوری» و «خ مات دولتی در بخشهای یهارگانه» بیشتریو تثییرگذاری و متغیر «ق رت خرید »
و «محیط کس وکار» بیشتریو تثییرگدذاری و تثییرپدذیری و متغیدر «زوال اکوسیسدتم»« ،اشدتغال و
بیکاری» و «منابع آبهای سححی و زیرزمینی» بیشتریو تثییرپذیری را دارن .
سیاست دستوری

خدمات دولتی
محیط کسب و کار
قدرت خرید

فناوری

توان اکولوژیکی

جمعیت
دانش و مهارت
قیمت زمین

اشتغال

زیرساخت

تأثیرگذاری

سبک زندگی

تبعیت از اسناد

نظام مالکیت
واردات

زوال اکوسیستم
منابع آبی

صادرات
حاشیهنشینی

اطالعات

مهاجرت

بالیای طبیعی
تأثیرپذیری

شکل  .۳نمودار روابط مستقیم میان متغیرها بر اساس پاسخ مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان گرگان

محابق شکل  ،۳متغیرهای «فناوری» و «سیاسنهای دستوری» مؤیرتریو ،متغیر «حاشیهنشدینی»
بیشتریو تثییرپذیری و متغیرهای «اشتغال و بیکاری»« ،محیط کس وکار»« ،جمعین» و «تغییر سبک
زن گی» بیشتریو تثییرگذاری و تثییرپذیری محابق مجمور پاسخهای دو گروه دارن .
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جمعیت

سیاست
دستوری
دانش و مهارت

محیط کسب و کار
قدرت
خرید

سبک زندگی

قیمت زمین

خدمات دولتی

تبعیت از اسناد

تأثیرگذاری

اشتغال

فناوری

زیرساخت
منابع آبی

حاشیهنشینی

زوال
اکوسیستم

صادرات

اطالعات

توان اکولوژیکی

مهاجرت

نظام مالکیت

واردات

بالیای
طبیعی

تأثیرپذیری
شکل  .۴نمودار روابط مستقیم میان متغیرها بر اساس پاسخ دو مجموعۀ متخصصان دانشگاهی و مدیران

ماتریس روابط غیرمستقیم از طریق ضرب متوالی ماتریس روابط مستقیم بیو متغیرها به دسدن
میآی ؛ تا جایی که نسبن روابط به یک یگر یابن باقی بمان  .بدا بررسدی روابدط غیرمسدتقیم بدیو
متغیرها می توان متغیرهای پنهان در سامانه را شناسایی کرد .متغیرهای پنهان متغیرهایی هسدتن کده
شای در کوتاهم ت در اولوین اهمین نباشدن  ،امدا در میدانمد ت و وابسدته بده متغیرهدای دیگدر
میتوانن نقش مهمی در سامانه ایفا کنن  .همچندیو بدا بررسدی ارزشهدای  Pدر مداتریس پرشد ه
توسط مصاحبهشون گان میتوان به روابط بالقوه بیو متغیرها پی برد .ارزش  Pمیتوان قابدل تغییدر
باش  .ب یو معنا که میتوان ارزش یک ،دو یا سه را برای آن لحاظ کرد .در پژوهش حاضدر ،ارزش
تثییر بالقوه ( )Pبرابر با میزان تثییر متوسط (ارزش دو) در نظر گرفته ش ه اسن.
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ج ول  ۹نتای حاصل از سه ماتریس روابدط مسدتقیم ،غیرمسدتقیم و بدالقوه در سده مجمویده
پاسخدهن گان را که پیش از ایو در نمودارهای  ۹ ،2و  ۳نشان داده ش ه اسدن ،خالصده مدیکند .
متغیرهایی در ایو ج ول بهینوان متغیرهای با اولوین بارتر نسبنبه سایریو تعیدیو شد ن کده در
گروه اول یا دوم در نمودار قرار گرفتهان و نسبنبه دیگر متغیرها حالدن بیشدینه دارند  .بندابرایو،
متغیرها بهصورت بینابینی بر اساد میزان تثییرگذاری یا ی م قحعین ۷انتخاب ش ه و در جد ول ۹
نشان داده ش ه اسن.
جدول  .5مقایسۀ متغیرهای اثرگذار در پاسخهای سه مجموعه
دانشگاهیان
روابط مستقیم
سیاستهای
دستوری
اندازۀ جمعیت

فناوری

روابط
غیرمستقیم
فناوری
سیاستهای
دستوری
اندازۀ
جمعیت

مدیران
روابط بالقوه

روابط مستقیم

سیاستهای

سیاستهای

دستوری

دستوری

اندازۀ جمعیت

محیط
کسبوکار

روابط
غیرمستقیم
فناوری

قدرت خرید

خدمات دولتی
فناوری

در بخشهای
چهارگانه

اشتغال و

اشتغال و

اشتغال و

بیکاری

بیکاری

بیکاری

قدرت خرید

توان
بومشناختی

مجموعه کل پاسخها
روابط بالقوه

روابط مستقیم

روابط
غیرمستقیم

روابط بالقوه

زیرساختهای

خ مات دولتی

حملونقل و

در بخشهای

انرژی

یهارگانه

محیط

سیاستهای

تبعیت از اسناد

سیاسنهای

کسبوکار

دستوری

باالدستی

دستوری

سیاستهای
دستوری

فناوری

قیمت نسبی

خدمات دولتی
در بخشهای

اندازۀ جمعیت

چهارگانه

زمین در

محیط

کاربریهای

کس وکار

گوناگون

تغییر سبک

میزان تبعیت از

محیط

زندگی

اسناد باالدستی

کسبوکار

گردش و
شفافیت

فناوری

اطالعات

مقایسۀ نتایج طبقهبندی مستقیم ،غیرمستقیم و بالقوه ،اهمیت متغیرهای کلیدی را تعیین میکند.

در ایو پژوهش ،اهمین هر متغیر محابق روش زیر محاسبه ش ه اسن:
(تع اد تکرار در آن رتبه × ارزش رتبۀ متغیر) = اولوین اهمین متغیر
در معادلۀ بار:


ارزش رتبۀ متغیر :اگر متغیر در ج ول  ۹در ردی

اول ،یعنی بدارتریو تثییرگدذاری باشد ،

ارزش یهار ،اگر در سحح بع ی ،یعنی سحر دوم باش  ،ارزش سه ،در سحر سوم ارزش دو
و در سحح یهارم ارزش یک میگیرد.
1. Uncertainty
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تع اد تکرار :به معنی تع اد دفعات تکرارش ۀ آن متغیر در سحح م نظر اسن.

مثالً دربارۀ متغیر «سیاسنهای دستوری» در سه ستون مربو به روابط مستقیم ،ایدو متغیدر دو
بار در بارتریو سحح (ارزش یهار) و یک بار در سحح دو (ارزش سه) تکرار ش ه اسن .بنابرایو:
)2۳(+)۷۹( =۷۷
ب یو ترتی  ،درجۀ اهمین سایر متغیرها محاسبه و نتای آن بدهصدورت خالصده در جد ول 8
نشان داده ش ه اسن.
جدول  .6پیشرانهای تغییر در ترکیب پاسخهای سه مجموعۀ مصاحبهشده

رتبه
یکم

دوم

سوم
یهارم

روابط مستقیم

روابط غیرمستقیم

روابط بالقوه

سیاسنهای دستوری

فناوری

سیاسنهای دستوری

)2*۳(+)۹*۷(=۷۷

)۳*2(=۳

)۳*2(+)۹*۷(=۷۷

زیرساخنهای حملونقل

خ مات دولتی در بخشهای

انرژی

یهارگانه

)۳*۷(=۳

)۳*۷(+)2*۷(=8

ان ازۀ جمعین

سیاسنهای دستوری

محیط کس وکار

)۷*۹(+)۷*2(=۹

)۹*۷(=۹

)۹*۷(+)2*۷(=۹

محیط کس وکار

ق رت خری

فناوری

)۷*۷(+)۷*۹(=۳

)۹*۷(=۹

)2*۷(+)۷*۷(=۹

تبعین از اسناد باردستی

ان ازۀ جمعین

)۹*۷(=۹

)۹*۷(=۹

فناوری
)۷*2(+)۷*۳(=8

خ مات دولتی در بخشهای
پنجم

یهارگانه
)2*۷(=2

نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادها
نتای را میتوان از دو جنبه مورد بحث قرار داد:
جنبۀ اول :مقایسۀ نتای روابط مستقیم بیو پاسخهای متفاوت دو گروه پاسخدهن گان با یک یگر
و مقایسۀ آن با مجمویۀ کل پاسخها.
براساد نتای ج ول  ،۹متغیدر «سیاسدنهدای دسدتوری» مدورد توافدق هدر دو گدروه متخصصدان
دانشگاهی و م یران شهرستان اسن و در درجۀ اول اهمین قرار داد که میتوان بهینوان پیشران کلید ی
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بر سایر متغیرها ایرگذار باش  .متغیرهای با اولوین دوم ،سوم و یهدارم در مجمویدۀ دو پاسدخ متفداوت
اسن؛ ولی در گروه متغیرهای با اهمین در مجمویۀ کل پاسخها آم ه اسن .به یبارت دیگر ،به اسدتثنای
«متغیر سیاسنهای دستوری» که دو گروه اتفاق نظر دارن  ،دربارۀ سایر متغیرها بیو اولوینبن ی پاسدخ
متخصصان دانشگاهی و م یران متخصص تفاوت وجدود دارد .پدیش از ایدو نیدز تفداوت دید گاه بدیو
م یران متخصص و دانشگاهیان در پدژوهشهدای دیگدر (King, 2016: 1511؛ )Choi, et al., 2005: 632
مورد بحث و اهمین بوده اسدن .مد یران و نخبگدان دانشدگاهی در بررسدی مسدائل متفداوت اهد اف،
گرایشها ،ادراک و مسیرهای متفاوتی از یک یگر میبینند ( )Choi, et al., 2005: 632و هدر رویکدرد بده
نویی در پیشرفن مؤیر اسن ( .)Rosen, 2018: 671بنابرایو ،پیشنهاد میشود م یران در تصمیمگیدریهدا
نظرات نخبگان دانشگاهی را نیز لحاظ کنن  .تعامل میان دانشگاه و دسدتگاههدای اجرایدی بدا گردهمدایی
نظرات هر دو گروه میتوان در تصمیمگیریها بسیار سودمن و ایربخش باش .
جنبۀ دوم ،مقایسۀ متغیرهای با ارزش اهمین بیشتر در روابط مستقیم ،غیرمستقیم و بالقوه.
در هر سه گروه روابط مستقیم ،غیرمستقیم و بالقوه ،متغیر «سیاسنهدای دسدتوری» جدزء سده
متغیر مهم اول اسن و متغیر «فنداوری» در مقدام دوم قدرار دارد .بده یبدارت دیگدر ،سیاسدنهدای
دستوری هم در کوتاهم ت و هم در میانم ت و بلن م ت مدیتواند بدر سدایر متغیرهدا تثییرگدذار
باش ؛ اما نقش فناوری در روابط کوتاهم ت و میانم ت ،بیش از بلن م ت کانون توجه اسن .پدس
از آن ،پیشرانهای «خ مات دولتی در بخشهای یهارگانده» در رتبدۀ سدوم و «اند ازۀ جمعیدن» و
«محیط کس وکار» در رتبۀ یهارم قرار میگیرن .
براساد نتای  ،تصمیمگیریهای مرتبط با اجرای برنامۀ آمایش سرزمیو در شهرستان گرگان تدا
ح زیادی متثیر از اسناد باردستی و حکومتی اسن که به آنها ابالغ میشود و ناگزیر به انجدام آن
هستن یا ح اقل مدی تدوان یندیو تفسدیر کدرد کده در حدال حاضدر ،از نظدر مد یران و خبرگدان
مصاحبهشون ه ،سیاسنهای دستوری تثییر بسزایی در اجرای اه اف آمایش سرزمیو مدیگدذارد و
با تغییر در ایو بخش ،یم هتریو تغییرات در سامانه رخ خواه داد.
سیاسن دستوری (بار به پاییو) یکدی از رویکردهدای سدنتی تحلیدل اجراسدن و بدا یید مان
سیاسن در ص ر آغداز مدیشدود .در ایدو دید گاه ،سدازمانهدای اجرایدی بخشدی از اختیدارات و
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صالح ی ها را دارن  ،اما بای کنترل شون (فرجیراد و همکاران .)۹۹ :۷۹۳2 ،بررسی سیاسنهای
توسعۀ منحقهای در ایران پیش از ایو نشان داده اسن سیاسنهای کالن م یریتی کشور و سداختار
متمرکز تصمیم گیدری پیشدران اصدلی توسدعۀ منحقدهای اسدن (رهنمدا و همکداران۷۹۹ :۷۹۳۱ ،؛
فرجیراد و همکاران۹۷ :۷۹۳2 ،؛ کشوردوسن و همکاران.)۳۱8 :۷۹۳۹ ،
یکی از نکات درخور توجه در پژوهش حاضر ایدو اسدن کده مد یران دسدتگاههدای اجرایدی و
خبرگان نقش خود را در اجرای برنامههای آمایش سدرزمیو کدمرند

دانسدته و دولدن و حکومدن

مرکزی را مسئول اصلی برای تغییرات میدانن  .یعنی بهرغم تالشهایی که از یند دهدۀ پدیش بدرای
توسعۀ همهجانبۀ سرزمیو وجود داشته اسن ،همچنان راهبردی سدازگار و بدومیشد ه بدرای توسدعۀ
منحقهای و بهرهجستو از پتانسیلها و قابلینهای موجود در ایو سحح کامل نیسن .بنابرایو ،پیشدنهاد
میشود سیاسنگذاری توسعۀ منحقهای متناس

با برنامههدا و طدرمهدای منحقدهای شدکل بگیدرد و

سازمانها بتوانن با اختیارات نسبی در زمینۀ تصمیمگیری برای مناطق خود ایفای نقش کنند  .در ایدو
راستا ،یکی از یرصههای اصلی ،مشارکن و همکاری یوامل محلدی و بهدرهجسدتو از ظرفیدنهدای
آنهاسن تا ظرفین و دانشی که در سحح منحقه اسن ،در فراین توسعه دخالن داده شود.
فناوری ،دومیو پیشران تغییر در شهرستان گرگان اسن و از راههای گوناگون میتوان بر تغییدر
کاربریهای ایو شهرستان ایرگذار باش  .نقش فناوری در توسعۀ پاید ار ،رشد و توسدعۀ شدهری،
افزایش راههای دسترسی و تغییر کاربریهای جنگل اری ،جنگلکاری ،کشاورزی و ...اجتنابناپذیر
اسن ( .)Kongoli, 2016: 1پیش از ایو نیز در پژوهشهای دیگر نظیر رهنما و همکاران ( )۷۹۳۱و
االلهیاری ۷و همکاران ( )2۱۷۹فناوری بهینوان پیشران کلی ی توسعۀ منحقهای شناسایی ش ه اسن.
همچنیو «خ مات دولتی در بخشهای یهارگانه» و «زیرساخنهای حملونقل انرژی» بهینوان
پایه و مبنایی برای توسعۀ منحقهای میتوان سایر متغیرهای مدؤیر بدر تغییدرات کداربری اراضدی را
تحن تثییر قرار ده  .برای مثال ،خ مات دولتی در بخش کشاورزی در تب یل کداربری کشداورزی
به منحقۀ مسکونی بسیار مؤیر اسن (امیرنژاد .)۳۱ :۳2 ،زیرساخنهای حملونقل انرژی در کاهش
زمیوهای کشاورزی نقش مهمی ایفا میکن

(.)Ahmadpour and Alavi, 2014: 109

1. Allahyari
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بهطور کلی ،پیشنهاد میشود با تمرکز بدر پیشدرانهدای «سیاسدنهدای دسدتوری»« ،فنداوری»،
«خ مات دولتی در بخشهای یهارگانه» و «زیرساخنهای حملونقل و انرژی» بهیندوان یدواملی
که نقش بسیار مهمی در تصمیمگیریها ایفا میکنن  ،دی شدفافتدری از شدرایط حاضدر و سدپس
نحوۀ م یرین آن به دسن آورد و سایر یوامل را که متثیر از ایو پیشرانها هستن  ،تحن کنتدرل و
م یرین قرار داد و در جهن نیل به اه اف توسعۀ پای ار در سرزمیو برنامهریزی صحیح انجام داد.
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مسکو و محیط روستا ،شمارۀ .۱۱-۳2 ،۷۹۹
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مخ وم ،مجی ( .)۷۹۳۹شالودۀ آمایش سرزمیو ،یاپ هفتم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
مزریه فراهانی ،امی ؛ حسینی ،سی محمود و ییذری ،محمد ( .)۷۹۳۳محالعدۀ یوامدل مدؤیر در تغییدر
کاربری اراضی کشاورزی ایران با تثکی بر نواحی ساحلی ،سومیو همایش سراسدری کشداورزی و
منابع طبیعی پای ار.
مرکز آمار ایران

www.amar.org.ir:

محالعات برنامۀ آمایش استان گلستان ( .)۷۹۳۳سازمان م یرین و برنامهریزی استان گلستان.
ملکزاده ،ن ا؛ بزاززاده ،مه ی و رفیعیان ،مجتبی ( .)۷۹۳۹شناسایی و تحلیل یوامدل کلید ی مدؤیر بدر

توسعۀ شهری با رویکرد آین هنگاری (محالعۀ موردی :کالنشدهر کدرج) ،مجلدۀ جغرافیدا و توسدعۀ
فضای شهری ،شمارۀ .۹۹-۹2 ،2
موسوی ،میرنج ؛ قادری ،رضا؛ تقیلو ،یلیاکبر و کهکی ،فاطمه سدادات ( .)۷۹۳۱تد ویو سدناریوهای
تحققپذیری آمایش سرزمیو (محالعۀ موردی :استان خراسان رضوی) ،آمدایش سدرزمیو ،دورۀ ،۷۱
شمارۀ .8۹-۳۷ ،۷
موریی ،احم رضا؛ صنایعی ،یلی و انصاری ،آذرنوش ( .)۷۹۳۱شناسایی و سنجش پیشرانهای کلید ی

مؤیر در تعییو حس مکان مقاص گردشگری (محالعۀ موردی :شهر اصفهان) ،مجلۀ برنامدهریدزی و
توسعۀ گردشگری ،دورۀ  ،۱شمارۀ .۹2-8۱ ،28
مهری ،آزاده؛ سلمانماهینی ،یب الرسول؛ میکاییلی تبریزی ،یلیرضا؛ میرکریمی ،سی حام و سدع ال یو،
امیر ( .)۷۹۳۱ارزیابی ایرات بومشناختی تغییر کاربری سرزمیو بر ساختار طبیعی حوضدۀ رودخاندۀ
قرهسو ،آمایش سرزمیو .دورۀ  ،۷۱شمارۀ .۳۹-۷۷8 ،۷
میرزاییزاده ،وحی و نیکنژاد ،مریم ( .)۷۹۳۹شناسایی یوامل مؤیر بر کاهش پوشش جنگلی با استفاده

از تصاویر ماهوارۀ لن سن (محالعۀ موردی :منحقۀ جنگلدی بیدوره -شهرسدتان ملکشداهی) ،نشدریۀ
حفاظن و بهرهبرداری از منابع طبیعی ،دورۀ  ،2شمارۀ .۳۷-۷۱۳ ،2
نصر ،طاهره ( .)۷۹۳۳شناسایی یوامل کلی ی مؤیر بر گردشگری در کالنشهر شیراز با رویکدرد آیند ه-
پژوهی ،فصلنامۀ پژوهش و برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،۷۱شمارۀ .۹۹-88 ،۹۱
هاشمی ،سی مصحفی ( .)۷۹۳۹یشمان ازسازی آمایش سرزمیو با نگاه آیند هپژوهدی ،همدایش آمدایش
سرزمیو ،جایگاه خزر و یشمان از توسعۀ گیالن.
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