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Abstract
The intelligent managers of this era of constant changes and instability try to know opportunities,
challenges, and variables effective on the system under their management so as to increase the
possibility of their success. The managers of Yazd province – as one of the developed provinces of
Iran – always try to step in the direction of sustainable growth and development by means of strategic
planning, knowledge about the capacities of this province, and the management of the possible future
challenges. The study at hand was carried out to attain this objective and to get a clearer image of the
future of this province in order to identify the variables that are affective on the future of Yazd
province. Moreover, conducting structural analysis through MICMAC method, it was tried to
investigate the mutual effects of these variables on each other and identify the key drivers of what
might form the future of this province. The important variables effective on the system were
identified using library research, virtual space monitoring, surveying citizens, and future-related
workshops. Variables were prioritized using importance and lack of certainty criteria. Then, the most
important ones were fed into the direct effects matrix, and after completion with Delphi method, they
were fed into MICMAC software. The outcome of the software was compared with the results of
Dimtel method, and finally, the variables of the performance of organizations, balanced development,
performance of land use plan, various types of tourism, and attention to water and environment were
identified as the most effective variables in the formation of the future of the province.
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شناسایی و تحلیل متغیرهای راهبردی تأثیرگذار بر آیندة استان یزد
با رویکرد تحلیل ساختاری
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 .1استادیار مؤسسة تحقیقاتی جمعیت کشور ،تهران ،ایران
 .2استاد دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/02/07 :ـ تاریخ پذیرش)1400/06/14 :

چکیده
امروزه مدیران هوشمند در عصر پر از تغییرات و بیثباتی تالش میکنند ،با شناخت فرصت ها و چالش ها و متغیرهـای اثرگـذار بـر آینـدة
سیستم تحت مدیریت خود ،احتمال کسب موفقیت را افزایش دهند .مدیران استان یزد ،در مقام یکی از استانهـای توسـه یافتـة کشـور،
همواره در تالشاند تا با برنام ریزی راهبردی و شناخت ظرفیتهای استان و مدیریت چـالشهـای احتمـالی پـیش رو در جهـت رشـد و
توسهة پایدار گام بردارند .پژوهش حاضر برای نیل ب این مقصود و درک تصویری واضحتر از آیندة استان ،با هدف شناسـایی متغیرهـای
اثرگذار بر آیندة استان یزد ،انجام گرفت و تالش شد تا با تحلیل ساختاری ب روش میک مک اثر متقابل این عوامل بر یکدیگر بررسـی
و در نهایت پیشرانهای کلیدی شکلدهی آیندة استان شناسایی شوند .متغیرهای مهم اثرگذار بر سیسـتم بـا روش مطالهـة کتابخانـ ای،
پایش فضای مجازی ،نظرسنجی از شهروندان ،و کارگاههای آیندهنگری شناسایی شدند .متغیرها بـا مهیارهـای اهمیـت و عـدم ططهیـت
اولویتبندی و مهمترین آنها وارد ماتریس آثار مستقیم و پس از تکمیل ،با روش دلفی ،وارد نرمافزار میک مک شدند .خروجی نرمافـزار
با نتایج روش دیمتل مقایس و در نهایت متغیرهای عملکرد دستگاهها ،توسهة متوازن ،اجرای برنامة آمایش ،انواع گردشگری ،و توجـ بـ
آب و محیط زیست ب عنوان اثرگذارترین متغیرها در شکلدهی آیندة استان شناسایی شدند.

کلیدواژگان
آیندهپژوهی ،برنام ریزی راهبردی ،تحلیل آثار متقابل ،تحلیل ساختاری ،یزد.

 این تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهشی ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد و در قالب طرح پژوهش ی ش اارة
 15139/97انجام شد.


رایانامة نویسندة مسئولs.kalantary@psri.ac.ir :
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بیان مسئله
سرعت دگرگونی پدیدههای اجتااعی فرهنگی به گونهای است که کمتوجهی به آنها میتواند ب ه
بهای غافلگیری راهبردی تاام شود .در این محیط سرشار از بیثباتی و عدم قطعیت ،تنها رویکردی
که احتاال کسب موفقیتهای بیشتری دارد بهرهگیری از فرصتها ،رویارویی با چالشه ای پ یش
رو ،و به طور خالصه تالش برای معااری آینده است .اما در اغلب موارد اشتغال به زم ان ح ال و
تالش برای حل مشکالت موجود مانع از آن میشود که مدیران به آینده بیندیشند .باید توجه ک رد
که حضور فعاالنه و کنشگرانه در روند تحوالت آینده ،مدیریت چالش ها ،و بهرهگیری از فرصت ها
نیازمند رویکرد آیندهپژوهانه است که امکان مداخله و کنترل و جه تده ی رخ داده ای آین ده را
فراهم میکند (موسوی و هاکاران .)1397
در ایران سابقة آیندهنگاری و برنامهریزی به برنامههای پنجسالة کشور برمیگردد و س ند چش م
انداز توسعة کشور ،در افق  ،1404اولین س ند تفک ر اس تراتژیک و آین دهنگ اری اس ت (رهنا ا و
هاکاران  .)1397ایران ،در مقام کشوری در مسیر توسعه ،که دارای تن و فرهنگ ی و اجتا اعی و
اقتصادی و موقعیت ویژة راهبردی و فرصتهای بیبدیل انسانی و جغرافیایی است ،برای دس تیابی
به اهداف خود نیازمند شناخت صحیح تواناندیها و چالشهای پیش روی خود در س طح مل ی و
استانی در زمینههای مختلف است .عاوماً از استان یزد به عنوان یکی از استان های توس عهیافت ه در
سطح کشور نام برده میشود .بر اساس یافتههای حساب منطقهای ،استان یزد بیش از سهم جاعیتی
خود در تولید ناخالص کشور سهم دارد؛ به گونهای که در سال  1395ارزش تولی د ه ر ی زدی ب ه
طور متوسط  23/4میلیون تومان بوده ،درحالیکه متوسط کش وری آن ح دود  18/3میلی ون توم ان
بوده است .استان یزد به لحاظ باالترین میزان باروری و امید به زندگی جزء پنج استان برتر کش ور
است .هاچنین این استان پایینترین سن ازدواج ب رای م ردان و زن ان را ،بع د از اس تان خراس ان
رضوی ،دارد و میزان طالق در آن پایینتر از سطح متوس ط کش وری اس ت (س ازمان م دیریت و
برنامه ریزی استان یزد.)1396 ،
در کنار نقاط قوتی که بیان ش د و بیش تر از آن در اس ناد اس تانی قاب ل دس ترس اس ت ،ورود
مدرنیسم در کشور و استان تبعاتی داشته است که مسئوالن نتوانستهاند به صورت هاهجانب ه آن را
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مدیریت کنند .رسالت خطیر مدیران استانی به منظور دستیابی به توسعة پای دار ش ناخت و تحلی ل
وضعیت فعلی استان ،رصد و به رهگی ری از عناص ر حی اتی و ظرفی ته ای موج ود ،و م دیریت
چالشهای احتاالی پیش رو است .تدوین استراتژیهای مؤثر که بتواند دستیابی به آیندة مطلوب را
تسهیل کند بدون درک تصویر مناسب از آینده ماکن نخواهد بود .از این رو ،چالشها و متغیرهای
اثرگذار بر آینده باید شناسایی و به صورت صریح و روشن بیان شوند.
اهداف و سؤاالت پژوهش
هدف آیندهپژوهی استان یزد در این مطالعه پیشبینی به مفهوم کالس یک آن نیس ت ،بلک ه ت الش
برای شناسایی روندها و چالشها و متغیرهای احتاالی پیش رو به منظور ایجاد آمادگی در م دیران
برای انوا سناریوها در مورد آینده است .در این پژوهش سعی میشود عالوه بر شناس ایی عوام ل
تأثیرگذار بر آیندة استان طی ده سال آینده تحلیل اثر این عوامل بر یکدیگر و دستهبندی آنها نی ز
انجام شود تا در نهایت عوامل راهبردی و پیشرانهای شکلدهی آیندة استان شناس ایی و تحلی ل و
ارزیابی شوند .بنابراین ،سؤاالتی که در این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای آنها هس تیم ب دین
شرح است :عوامل و متغیرهای اثرگذار بر توسعة استان یزد در ده سال آینده کداماند؟ از ب ین ای ن
متغیرها کدام متغیرها به عنوان پیشران ها و عوامل راهبردی بیشترین ت أثیر را در ش کلده ی آین دة
استان یزد دارند؟
مبانی نظری تحقیق
در رویکرد کالسیک نگاه به آینده ،هدف پیشبینی یک آیندة مشخص بود .ام ا در آین دهپژوه ی از
انوا آینده ها سخن گفته میشود .به عبارت دیگر ،میتوان آیندهپژوهی را ،در مقام یک دانش ،هن ر
پذیرش قطعی نبودن آینده و محتال دانستن امکان وقو حالته ای گون اگونی از آین ده دانس ت.
آیندهپژوهی فرایندی سیستااتیک و مشارکتی و گردآورندة ادراکات آینده است ک ه چش مان دازی
میانمدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصایمهای روزآمد و بسیج اقدامات مشترک بن ا م یس ازد
(.)Gavigan et al. 2001
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صاحبنظران مختلف اهداف متفاوتی را برای آیندهپژوهی برشاردهاند که برخی از مه مت رین
آنها عبارتاند از :شناسایی فناوری های عاومی ،شناسایی و توسعة عام اولویت های ملی و منطق ه
ای ،کاوش آیندههای محتال و توسعة چشمانداز برای چنین آیندههایی ،ک اهش ب هموق ع ت أثیرات
منفی ی ا انطب اق ب ا موقعی ت جدی د ،به رهب رداری از نت ایج مثب

ت ( ;Gavigan & Scapolo 1999

.)Georghoiu 2003
در فرایند آیندهپژوهی بر حسب موضو و زمینه از روشهای گوناگونی اس تفاده م یش ود ک ه
قابلیتها و کارآییهای متفاوتی دارند

(2007

 .)Inayatullahیکی از این روشه ا را میش ل گ وده،

آیندهپژوه فرانسوی ،معرفی کرده است .در این روش آیندهپژوهی ی ا آین دهنگ اری از س ه مرحل ه
تشکیل شده است؛ تفکر جاعی ،کسب آمادگی برای اقدام ،اقدامات بعدی .مرحل ة اول ش ش گ ام
دارد که سه گام اول آن شناخت متغیرهای کلیدی است .این سه گام ابتدایی مقدمهای هستند ب رای
اجرای سایر مراحل .بنابراین اهایت باالیی دارند .گامهای بعدی شامل تحلی ل ب ازیگران ،ش اختن
مهمترین سناریوها ،و تنظیم منسجمترین برنامة راهبردی ب ر مبن ای سناریوهاس ت .مراح ل دوم و
سوم به تصایمگیران ارشد و سیاستگذاران و م دیران اجرای ی اختص ا

دارد ت ا ب ا اس تفاده از

داده های گردآوریشده در مرحلة اول از مرحلة تفکر و پژوهش به مرحلة اقدام و رص د تغیی رات
وارد شوند (.)Godet 2001 & 2006
هاانطور که پیشت ر بی ان ش د ،شناس ایی متغیره ای کلی دی نخس تین و مه مت رین گ ام در
آیندهپژوهی و در جهت تدوین سناریوهای محتال و برنامهری زی راهب ردی اس ت

(2006

Godet؛

زالی  .)1398با روش های مختلفی میتوان عوامل کلیدی را انتخاب و تحلیل ک رد .در بیش تر ای ن
روشها ارزیابی و بررسی متغیرها به صورت مجزا و مستقل از هم صورت میگی رد و بازخورده ا
دیده نایشود و تأثیر رویدادها بر یکدیگر در نظر گرفته نایشود؛ درحالیکه کموبیش رویدادها با
هم مرتبطاند و از هم اثر میپذیرند .با چن ین پ یشفرض ی اس تفاده از رویک رد تحلی ل س اختاری
پیشنهاد میشود (موالیی و طالبیان  .)1395سابقة استفاده از ای ن روش ب ه س ال  1966و پ ژوهش
گوردون و هلار برمیگردد .اما در سالهای اخیر گوده از ای ن روش ب ه ص ورت ک اربردی ب رای
شناسایی و طبقهبندی عناصر تأثیرگذار بر آیندة سیستم استفاده کرده است

( & Godet 2001; Godet
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 .)Duranceاز این رو ،در پژوهش حاضر برای شناسایی متغیرهای کلیدی اثرگ ذار ب ر آین دة

استان یزد ،با توجه به اینکه رویکرد تحلیل ساختاری روابط بازخوردی را در نظر میگی رد و نگ اه
سیستای به مسئله دارد ،از این رویکرد برای تحلیل و طبقهبندی متغیرها استفاده میشود.
پیشینة پژوهش
مطالعات مربوط به آیندهپژوهی طیفی وسیع و متنو را دربرمیگیرد .اما ،در متن پیش رو فق ط ب ه
برخی مطالعات بینالاللی و کشوری ،که در آنها از روش تحلیل ساختاری استفاده ش ده اس ت ،و
هاچنین به بخشی از مطالعات آیندهپژوهانه در استان ی زد اش اره م یش ود .تحلی ل س اختاری در
پژوهشهای مختلف با هدف شناسایی و بررسی عوامل اثرگذار بر آیندة یک سیستم به منزلة هدف
غایی یا مقدمهای برای برنامهریزی بر پایة سناریو در حوزههای مختلف به کار رفته است.
فتحی و هاکارانش ( )2019در حوزة گردش گری معن وی در ق م از روش تحلی ل س اختاری
استفاده کردند .هاچنین زالی و عطریان ( )1395در تدوین سناریوهای توس عة گردش گری اس تان
هادان روش تحلیل ساختاری را به کار بردند.
یکی از حوزههای پرکاربرد که روش تحلیل ساختاری در آن محبوبی ت زی ادی دارد شناس ایی
عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة منطقهای است .لوبنویچ و میتکویچ ( )2018برای بررسی عوام ل م ؤثر
بر توسعة شهر نیس در آینده ،حیدری و هاکارانش ( )2019ب ا ه دف ش ناخت عوام ل م ؤثر ب ر
پایداری محیط زیست شهری در سقز ،زحاتکش و هاکارانش ( )1399جهت شناسایی آسیبها و
عوامل مؤثر بر نظام برنامهریزی منطقهای موجود در استانهای شاالی کشور ،قدیای و هاک ارانش
( )1398برای تحلیل عوامل کلیدی مؤثر ب ر توس عة فض ایی اس تان گ یالن ،امی دی و هاک ارانش
( )1398برای تحلیل عوامل کلیدی م ؤثر ب ر الگ وی آم ایش روس تاهای اس تان لرس تان ،زال ی و
هاکارانش ( )2015برای شناسایی عوامل مؤثر بر آین دة ش هر بان ه ،رهنا ا و هاک ارانش ()1397
برای شناسایی عوامل کلیدی در ساخت سناریوهای محتال برای توسعة استان البرز در افق ،1410
موسوی و هاکارانش ( )1397در تدوین سناریوهای تحققپذیری آمایش استان خراس ان رض وی،
موالیی و طالبیان ( )1395در زمینة آیندهپژوهی ایران از روش تحلیل ساختاری بهره جستهاند.
در دهة اخیر پژوهشهای آین دهنگران ة مختلف ی ب ا تارک ز ب ر ح وزهه ای گون اگونی چ ون
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گردشگری (بهزادی و هاکاران  ،)1397توسعة بافت شهری (رضایی و هاکاران 1399؛ موی دفر و
صابری  ،)1399و توسعة پایدار منطقه ای (بابایی میبدی و هاک اران  )1396در اس تان ی زد انج ام
گرفته است .در اغلب مطالعات آینده پژوهی استانی رویکرد بخشی حاکم بوده است؛ درحالیکه در
عصر تغییرات ،که مالو از عدم قطعیت و پیچیدگی است ،در نظر نگرفتن چالش های احتاالی پیش
روی توسعة استان و عدم اجرای پروژه های آینده پژوهی با رویکرد کلنگر و سیستای نقطهض عف
در فضای برنامهریزیهای منطقهای محسوب میشود (زالی  .)1398از این رو ،در پ ژوهش حاض ر
با بهرهگیری از تجارب گذشته تالش شده است به موضو با رویکرد تحلیل ساختاری و توجه ب ه
روابط متقابل متغیرها به صورت سیستای نگاه شود و متغیرهای کلیدی و چ الشه ای پ یش روی
آیندة استان یزد در یک دهة آینده شناسایی شود.
محدوده و قلمرو مورد مطالعه
استان یزد با مساحت تقریبی  74781کیلومتر مربع در قسات مرکزی فالت ایران قرار دارد (ش کل
 .)1به دلیل موقعیت جغرافیایی استان ،آبوهوای غالب آن گرم و خشک است .متوس ط بارن دگی
سالیانة استان  100میلیمتر است (متوسط بارندگی سالیانة کشور  250میلیمت ر اس ت) .ب ر اس اس
آخرین تقسیاات کشوری ،استان یزد ده شهرستان دارد و شهرستان یزد مرکز این استان اس ت .ب ر
اساس نتایج سرشااری جاعیت استان یزد در سال  1395یکمیلیون و  138هزار نفر بوده است که
حدود  1/4درصد از جاعیت کشور را در خود جای داده و میان  31استان رتبة  24را دارد.

شکل  .1منطقة مورد مطالعه
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت ،بر اساس روشهای عل م آین ده پژوه ی،
تحلیلی و اکتشافی است که با استفاده از دادههای ترکیبی کاّی و کیفی انجام شده است .افق زم انی
پژوهش ده سال آتی ( )1410است و روش اصلی مورد اس تفاده ب رای تحلی ل دادهه ا و ش ناخت
متغیرهای کلیدی اثرگذار بر آیندة استان ،طی ده سال آتی ،تحلیل ساختاری با روش میک م ک ب ه
سبک گوده است (شکل  .)2در این روش ابتدا لیستی از چالشها و متغیرهای مهم اثرگذار بر آیندة
استان تهیه میشود .گردآوری اطالعات در این مرحل ه از من ابع مختل ف چ ون مطالع ة اس نادی،
تحلیل آمار و دادهها ،بررسی فضای مجازی ،نظرسنجی از شهروندان ،و در نهایت کارگاههای آینده
نگری با هدف تکایل لیست متغیرها و چالشها انجام پذیرفت.
اولویتبندی و گزینش
متغیرها

تحلیل ساختاری با نرمافزار
میک مک

رتب بندی متغیرها با روش
دیمتل

مقایسة دو روش و انتخاب
متغیرهای کلیدی

اولویتبندی با امتیازدهی ب
اهمیت و عدم ططهیت

شناسایی برترین اولویتها با
دلفی دومرحل ای

دلفی متخصصان با استفاده از
ماتریس آثار متقابل

مطالهة اسناد باالدستی و
پژوهشهای موجود

بیش از  30سند و
 80پژوهش

بررسی و تحلیل آمار و
اطالعات
بررسی فضای مجازی

کارگاه آیندهنگری (متشکل
از خبرگان و سمنها)

بررسی توییتر و
اینستاگرام

طوفان فکری ب
روش آزبورن

شناسایی متغیرهای کلیدی
توصیف ارتباط بین متغیرها

تهیة لیستی از متغیرها

شکل  .2فرایند پژوهش در شناسایی متغیرهای کلیدی اثرگذار بر آیندة استان یزد

جلس ة کارگ اه آین دهنگ ری ب ا حض ور کارشناس ان و م دیران س طوح مختل ف از ادارات و
سازمانهای مختلف استان (رئیس ادارة کل فرهنگ و ارش اد اس المی اس تان ی زد ،م دیران ادارات
ارشاد شهرستانها ،نیروی انتظامی ،دادگستری ،معاون ت اجتا اعی اس تانداری ،جه اد دانش گاهی،
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دانشگاه یزد ،پارک علم و فناوری ،و  )...و تیم تحقیقاتی پروژه تشکیل شد .در ای ن کارگ اه س عی
شد با طوفان فکری و چالشهای متعددی که استان در آینده با آن روبهرو خواهد شد و متغیره ای
اثرگذار بر آینده شناسایی شود .هاچنین ،به ابتکار تیم پژوهشی ،کارگاه دیگری با ها ین روش ب ا
فعاالن سازمانهای مردمنهاد تشکیل شد تا متغیرها از دید این گروه نی ز ب ه عن وان نااین دة اقش ار
مختلف جامعه بررسی شوند.
در مرحلة بعد پرسشنامة ماتریس آثار متقابل با روش دلفی توسط خبرگان در دو مرحله تکایل
و با نرمافزار میک مک بررسی و تحلیل شد .ناونة آماری پ ژوهش ب رای گ ردآوری اطالع ات در
مراح ل مختل ف ش امل  29نف ر از م دیران و کارشناس ان اس تانی 8 ،نف ر از م دیران در س طح
شهرستانها ،و  14نفر از مدیران سازمانهای مردمنهاد بود که به صورت هدفان د انتخ اب ش دند.
معیار انتخاب اعضای ناونه تسلط نظری ،تجربة عالی ،تاایل و توان ایی مش ارکت در پ ژوهش ،و
دسترسی به آنها بود .جدول  1اطالعات توصیفی مربوط به ناونة آماری را نشان میدهد.
جدول  .1اطالعات توصیفی مربوط به نمونة آماری

ترکیب جنسی

گروه پاسخدهندگان

میانگین سنی

مدیران و کارشناسان استان

 48سال

4

مدیران سانها

 39سال

8

تحصیالت

زن

مرد

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

33

-

27

10

6

9

5

-

ماتریس آثار متقابل ،که در مرحلة نهایی با هدف تکایل برای خبرگان ارسال شد ،ماتریس تأثیر
مستقیم 1نیز نامیده میشود .هر درایة  mijاز ای ن م اتریس  n( n*nتع داد متغیره ای م ورد بررس ی
است) ناایانگر میزان تأثیر متغیر  iبر متغیر  jاست و مقدار آن بسته به وجود یا فقدان رابطة مستقیم
و شدت آن رابطه میتواند  3 ،2 ،1 ،0باشد .در مرحل ة بع د ن رماف زار می ک م ک ب ا اس تفاده از
روشهای مستقیم 2یا غیرمستقیم 3میزان اثرگذاری هر عام ل را ب ا محاس بات ریاض ی مش خص و
)1. matrix of direct influence (mdi
2. direct method
3. indirect method
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عوامل را با توجه به میزان اثرگذاری و اثرپذیری در فضای دوبعدی ترسیم کرد .محور افقی بی انگر
میزان تأثیرپذیری و وابستگی و محور عاودی بی انگر می زان اثرگ ذاری اس ت .تحلی ل س اختاری
عوامل از طریق ناودار و در نواحی مختلف مختصات قابل بررسی اس ت .نا ودار مختص ات آث ار
متقابل چهار ناحیه دارد که با توجه به نقش خا

متغیرها در هر ناحیه از هم متاایز میشوند:

متغیرهای مؤثر یا تعیینکننده :این متغیرها ،که در قاب شاال غربی ناودار قرار دارن د ،بس یار
مؤثرند و در مقابل وابستگی کای دارند .متغیرهای مؤثر ضروریترین مؤلفههای سیستماند.
متغیرهای دووجهی :این متغیرها ،که در قسات شاال شرقی نا ودار ق رار دارن د ،ه مزم ان
بسیار وابسته و مؤثرند و به دو دستة متغیرهای ریسک (نزدیک قطر اص لی) و ه دف (زی ر قط ر)
تقسیم میشوند.
متغیرهای خروجی یا نتیجه :این متغیرها ،که در قاب جنوب شرقی ناودار قرار دارن د ،ت أثیر
کم و وابستگی زیاد دارند.
متغیرهای مستقل یا بیاثر :این متغیرها ،که در قاب جنوب غرب ی نا ودار ق رار دارن د ،کا ی
مستقل و کای مؤثرند .متغیرها در این ناحیه به دو گروه متغیرهای مج زا و س طوح ثانوی ه تقس یم
میشوند.
در این پژوهش محققان به مقایسة نتایج روش میک مک ب ا روش دیات ل نی ز پرداختن د .ای ن
روش را گابوس و فونتال معرفی کردند که از آن برای بررسی روابط دوبهدوی متغیره ا و اولوی ت
بندی آنها در یک سیستم استفاده میشود .در روش دیاتل برای رتبهبندی از اثرگذاری خالص هر
متغیر ،که اختالف بین اثرگذاری کل و اثرپذیری کل برای آن متغیر است ،استفاده میشود (

Gabus

.)& Fontela 1972
یافتهها
اولین مرحله برای شناخت متغیرهای کلیدی تهیة لیستی از متغیرهای اثرگذار بر آینده است .در این
زمینه با بهرهگیری از منابع اطالعاتی متنو تالش میشود چالشها کامالً شناس ایی ش وند .یک ی از
این منابع نقد و بررسی پیشینه و گزارشهای ارائهشده در حوزة مورد مطالعه است .ب دین منظ ور،
بیش از  30سند باالدستی ملی و استانی و بیش از  80مقاله و پایاننامة دانش جویی م رتبط بررس ی

576

آمایش سرزمین ،دورة  ،13شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

شدند .یکی دیگر از بررسیهای اکتشافی که در ای ن پ روژه ب رای کا ک ب ه شناس ایی متغیره ای
اثرگذار بر آیندة استان انجام گرفت بررسی فضای مجازی در محیط ت وییتر و اینس تاگرام ب ود .در
این گام توییتهای انتشاریافته توسط کاربران فارسیزبان توییتر دربارة یزد ،در یک سال منتهی ب ه
تابستان  ،1398هاچنین چند صفحه پیرامون اخبار و تحوالت اس تان ی زد ،ک ه بیش ترین عض و و
مشارکت را در اینستاگرام داشتند ،توسط شرکت دیتاک رصد و پستهای مربوط به یزد فیلتر ش د.
سپس ،با توجه به کلیدواژگان بهکاررفته ،پستها دستهبندی موضوعی ش دند و آم اری از فراوان ی
موضوعات مختلفی که در پستهای توییتر و اینستاگرام به آنها اشاره شده بود در اختیار محقق ان
قرار گرفت.
در انتها کارگاههای آیندهنگری با هدف تکایل لیست متغیرها و چالشها در مرحلة اول برگ زار
شد .اما هدف مهمتری که بدین وسیله میتوان بدان دست یافت ایجاد درک مش ترک و اجا ا در
زمینة متغیرهای اثرگذار بر آینده و در نهایت ایجاد تعهد در ارتباط با نتایج پژوهش اس ت .در ای ن
مرحله بیش از  150متغیر مهم شناسایی شد که با تشکیل کارگروهی ،ش امل اف راد برگزی ده از دو
نشست مسئوالن و اعضای سانها ،یافتهها تجایع و متغیرهای استخراجشده دستهبن دی و اص الح
و در نهایت  92متغیر انتخاب شد .بعد از شناسایی عوامل اثرگذار بر آیندة استان نوبت به شناسایی
عوامل کلیدی میرسد .برای نیل به این هدف ،که یکی از گامهای مهم مطالعات درب ارة آین ده ب ه
حساب میآید ،هاانطور که پیشتر بیان شد ،از روش تحلیل ساختاری بهره گرفته شد .با توجه به
این موضو که تکایل ماتریس  92*92برای تحلیلهای ساختاری در این گام برای مخاطب ان ای ن
ماتریس ،که مدیران و مسئوالن استانی بودند ،امری زمانبر بود و از دقت کار کم میکرد ،سعی شد
از تعداد متغیرها در این مرحله کاسته شود .برای نیل به این هدف ،با الهام از اولویتبندی متغیره ا
به روش شوارتز ( ،)1996لیس تی از چ الش ه ا و متغیره ا در اختی ار مس ئوالن اس تان ،خبرگ ان،
کارشناسان ،و ناایندگان سانها قرار گرفت و از آنها خواسته شد دربارة اهایت و ع دم قطعی ت
هر متغیر طی ده سال آینده نارة  1تا  10را انتخاب کنند.
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تاثیرپذیری
شکل  .3جایگاه متغیرها در نمودار اثرگذاری و اثرپذیری (خروجی تحلیل میک مک)

در این مرحله متغیرها و عواملی که میزان اهایت و عدم قطعیت آنها در دو دهک باالیی دامنة
ارزش قرار میگرفت برای تحلیل آثار متقابل برگزیده شدند که  12عام ل و متغی ر ای ن ش رایط را
داشتند .سپس پرسشنامة ماتریس آثار متقابل برای تحلیل این عوامل به گروهی از مسئوالن اس تانی
ارسال شد .بعد از دو دور گردش پرسشنامه ،اجاا نظر خبرگان گرفته شد و ماتریس آثار مس تقیم
نهایی ،هاانند شکل  ،4به دست آمد که در نرمافزار میک مک تحلیل و ارزیابی شد.
هاانطور که در قسات روششناسی بیان شد ،تحلیل ساختاری متغیرها از طریق نا ودار و در
نواحی مختلف مختصات قابل بررسی است.
یکی دیگر از خروجی های نرمافزار ،بر اساس تحلیلهایی که با روشهای مستقیم و غیرمستقیم
روی ماتریس انجام میدهد ،جدولی است که نارات اثرپذیری و اثرگذاری ه ر متغی ر را در روش
مستقیم و غیرمستقیم نشان میدهد .از سوی دیگر ،در پژوهش حاضر با روش دیاتل نی ز م اتریس
آثار متقابل تحلیل شد که نتایج حاصل از سه روش در جدول  2آمده و در شکل  5خروج ی ای ن
سه روش با یکدیگر مقایسه شده است.
اثرگذارترین عوامل و متغیرها در هر سه روش کارآمدی عالکرد دستگاههای اجرای ی ،آم ایش
منابع ،و توسعة متوازن هستند .کارآمدی و آمایش در ربع شاال غربی ناودار شکل  3جای دارند و
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پیشران شناخته میشوند .توسعة متوازن در ناحیه شاال شرقی ج ای دارد؛ ام ا چ ون فاص لة آن از
قطر اصلی زیاد و اثرگذاری خالص آن بر اساس روش دیاتل باالست به منزلة ی ک عام ل کلی دی
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1

3

0

3

2

3

2

1

1

1

2

3

انوا توریسم 10 :

3

0

2

2

2

2

1

2

3

0

2

2

سبک زندگی 11 :

0

3

2

3

0

0

1

2

3

2

3

2

الگوی آسیب های اجتااعی 12 :

شکل  .4ماتریس ارزیابی آثار مستقیم ورودی نرمافزار میک مک

اشتغال و اطاینان از آینده و سرمایة اجتااعی در دو روش مستقیم و غیرمس تقیم در رتب هه ای
بعدی قرار دارند و اثرگذاری آنها باالست .اما اثرپذیری آنه ا نی ز باالس ت و در رب ع دوم ج ای
میگیرند و به منزلة متغیرهای ریسک (اثرگذاری و اثرپذیری نزدیک هم) و هدف (اثرپذیری بیشتر
از اثرگذاری) انتخاب میشوند .این نتایج را روش دیاتل نیز تأیید میکند که بر اس اس آن س رمایة
اجتااعی و اطاینان از آینده اثرگذاری خالص منفی دارند .اثرگذاری توریسم بر اس اس روشه ای
مستقیم و غیرمستقیم در ردیف  7جای میگی رد .ام ا ب ا توج ه ب ه اینک ه اثرگ ذاری آن بیش تر از
اثرپذیری است و در ناحیة شاال غربی صفحة مختصات قرار دارد یکی از عوامل کلیدی و پیشران
در نظر گرفته میشود.
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جدول  .2مقایسة رتبهبندی متغیرها در میک مک با روشهای تحلیل آثار مستقیم و غیرمستقیم و روش دیمتل

رتبه

رتبه

ردیف

اثرگذاری

اثرپذیری

اثرگذاری

رتبه

اثر

اثرپذیری

رتبه

عنوان متغیر

آثار غیرمستقیم

1

کارآمدی دستگاههای اجرایی

29

1

14

9

15158

1

7672

12

7501

1

2

آمایش منابع جهت توسعه

27

2

19

7

14009

2

9370

10

4647

2

3

توزان توسعه در شهرستانها

27

2

23

4

13962

3

11182

8

2784

3

4

اشتغال

26

3

25

3

13218

4

12582

6

637

6

5

اطاینان از آینده

25

4

29

1

12686

5

14606

2

-1924

8

6

سرمایة اجتااعی

24

5

25

3

12031

6

13576

3

-1546

7

7

انوا توریسم و نتایج

22

6

21

6

11776

7

10488

9

1289

5

8

سبک زندگی

21

7

25

3

10358

10

12954

5

-2600

10

9

تغییر الگوی آسیبهای

1

-3980

11

1713

4

7

-1972

9

13591

4

-6548

12

21

7

28

2

10673

9

10

کیفیت آب و محیط زیست

20

8

18

8

10764

8

9053

11

حقوق شهروندی

19

9

22

5

9576

11

11545

12

سالمت روان

14

10

25

3

7054

12

جتااعی

خالص

رتبه

آثار مستقیم

دیمتل

14646

11

بر اساس روش دیاتل نیز توریسم در رتبة  5اثرگ ذاری خ الص ق رار دارد .متغیره ای س بک
زندگی ،آسیبهای اجتااعی ،حقوق شهروندی ،و سالمت روان در هاة روشها اثرگذاری پ ایینی
دارند و در محور مختصات نیز در ناحیة جنوب شرقی نا ودار ق رار دارن د و ب ه عن وان نتیج ه و
خروجی سیستم تحت تأثیر پیشرانها و عوامل دووجهیاند .اما در مورد آب و مح یط زیس ت ،در
روشهای تحلیل مستقیم و غیرمستقیم با روش دیاتل ،اختالف جایگاه وجود دارد .رتبة اثرگذاری
این عامل در هر دو روش میک مک  8شده است؛ اما در روش دیاتل ،بعد از کارآمدی دس تگاهه ا
و توازن توسعه و آمایش منابع ،اثرگذارترین عامل شناخته شده است .با توجه ب ه ای ن موض و و

اینکه این عامل در محور مختصات به عنوان متغیر سطح ثانویه جای گرفته است (اثرگذاری ب االتر
از وابستگی) و در نهایت طبق نظر تیم پژوهشی مبنی بر اهای ت ای ن متغی ر در توس عة اس تان در
آینده ،این متغیر نیز در کنار چهار عامل کارآمدی عالکرد دستگاهها ،آمایش منابع ،توس عة مت وازن،
و توریسم به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در شکلدهی آیندة استان انتخاب شد.
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روش دیمتل

روش غیرمستقیم

روش مستقیم

کارآمدی دستگاهها

کارآمدی دستگاهها

کارآمدی دستگاهها

آمایش منابع

آمایش منابع

آمایش منابع

توازن توسعه

توازن توسعه

توازن توسعه

آب و محیط زیست

اشتغال

اشتغال

انوا توریسم

اطاینان از آینده

اطاینان از آینده

اشتغال

سرمایة اجتااعی

سرمایة اجتااعی

سرمایة اجتااعی

انوا توریسم

انوا توریسم

اطاینان از آینده

آب و محیط زیست

سبک زندگی

حقوق شهروندی

تغییر الگوی آسیبها

تغییر الگوی آسیبها

سبک زندگی

سبک زندگی

آب و محیط زیست

تغییر الگوی آسیبها

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

سالمت روان

سالمت روان

سالمت روان

شکل  .5مقایسة نتایج روشهای تحلیل مستقیم و غیرمستقیم میک مک با روش دیمتل

نتیجه
بر اساس نتایج این پژوهش کارایی عالکرد دستگاههای اجرایی ،آمایش منابع جهت توسعه ،توسعة
متوازن استانی و توریسم تأثیرگذارترین متغیرها بر آیندة استان شناخته ش دند (ش کل  3و ج دول
 .)2متغیرهای اشتغال ،سرمایة اجتااعی ،و اطاینان به آینده متغیرهای مهای هستند که در عین حال
که اثرگذاری باالیی دارند تأثیرپذیری باالیی نیز دارند .بنابراین ،اهداف سیستم ش ناخته م یش وند.
متغیره ای س بک زن دگی ،س المت روان ،حق وق ش هروندی ،و الگ وی آس یبه ای اجتا اعی
وابستهترین متغیرها شناخته شدند که نتیجة سیستم در نظر گرفته میشوند .توجه ب ه آب و مح یط
زیست ،که با روش دیاتل یکی از عوامل مهم و اثرگذار شناخته شد ،نیز پارادایم عالکرد مدیران و
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شهروندان استان را مشخص میکند و در شکلگیری آیندة استان و برنامهه ای توس عه ای م دیران
بسیار حایز اهایت است .نتایج پژوهش حاضر همسو با سایر پژوهشهایی است که در استان ی زد
انجام گرفته است .بهزادی و هاکارانش ( )1397مس ئلة آب و موض وعات مرب وط ب ه عالک رد و
سرمایة اجتااعی را از عوامل با اثرگذاری باال شناختند .مؤیدفرد و ناصری ( )1399ع واملی چ ون
عالکرد شهرداری و بیتوجهی مسئوالن و سیاست های میراث را بر توس عة باف ت ت اریخی م ؤثر
دانستند .ایزدفر و رض ایی ( )1399گردش گری و نهاده ای م دنی و عوام ل مرب وط ب ه عالک رد
دستگاه ها ،هاچون موازیکاری و بح ران نظ ام اداری ،و موض وعات م رتبط ب ا توس عة مت وازن،
هاچون تارکز ادارات دولتی در مرکز ،را عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة بافت شهری معرفی کردند.
شیوة توزیع متغیرها در ناودار پراکندگی میزان پایداری و ناپایداری سیستم را نش ان م یده د.
منظور از پایداری میزان پیشبینیپذیر بودن سیستم است .در سیستمهای پایدار پراکنش متغیرها ب ه
صورت  Lاست؛ یعن ی بعض ی تأثیرگ ذاری ب اال دارن د و بعض ی دیگ ر تأثیرپ ذیری ب اال .ام ا در
سیستمهای ناپایدار اغلب متغیرها حول محور قطری پراکن ده ش دند و ح التی ب ین تأثیرپ ذیری و
تأثیرگذاری دارند .وضعیت در این سیستمها پیچیدهتر است .زیرا تعداد بازخورده ا ب اال م یرود و
در نتیجه پ یشبین یپ ذیری سیس تم ک اهش م ییاب د

(2006

 .)Godet et al.سیس تم فعل ی ج زء

سیستم های ناپایدار به حساب میآید .زیرا پراکنش متغیرها حول مح ور قط ری اس ت (ش کل .)3
بنابراین ،وابستگی متقابل بین متغیرها بیشتر و میزان پیشبینیپذیری سیستم کم است.
اینکه در نتایج ای ن گ زارش ،طب ق نظ ر م دیران و کارشناس ان اس تان ی زد ،عالک رد نهاده ا
اثرگذارترین عامل در شکلدهی آین ده اس تان ی زد ش ناخته ش ده اس ت ،آگ اهی م دیران از آث ار
«حکارانی خوب» در توسعة پایدار را نشان میدهد .حکارانی خوب و مدیریت شفاف و پاسخگو
با هدف تضاین توسعة اقتصادی اجتااعی عادالنه و پایدار است .ابعاد اصلی حکارانی خ وب را
میتوان چنین معرف ی ک رد :آزادی بی ان و آزادی ه ای م دنی ،ش فافیت و پاس خگویی حاکای ت،
اثربخشی حکومت ،شامل کیفیت سیاستگذاری و کیفیت ارائة خدمات ،برابری و حاکایت قانون،
کنترل فساد ،مشارکت و تاایل به توافق (.)Kaufmann & Kraay 2008; Graham et al. 2004
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متغیرهای مهم دیگر در شکلگیری آیندة استان توسعة متوازن و اجرای برنامة آمایش در س طح
استان است .در حال حاضر شهر یزد و چند شهر دیگر اس تان از امکان ات آموزش ی و بهداش تی و
فرهنگی خوبی برخوردارند و سرمایهگذاری ها به صورت متارکز در آنها انجام م یش ود .از ای ن
رو ،عادة مهاجران واردشده به استان در این شهرستان ها ساکن شده اند .هاچن ین از س ایر من اطق
استان به این شهرستانها مهاجرت میکنند .اما ،با شکلگیری توسعة متوازن و ایجاد زیرساختهای
آموزشی و بهداشتی و اشتغالزایی در مناطقِ کاتر برخوردار ،از مهاجرت این مناطق به مرکز استان
و سایر شهرستانها جلوگیری به عال میآید و سرمایة انسانی این مناطق حف

م یش ود و حت ی

جاذبة آنها برای جلب سرمایة انسانی از سایر مناطق کشور اف زایش م ییاب د و اس تان ب ه س ات
توسعة پایدار حرکت میکند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در زمینة نتایج تحلیل ماتریس آثار متقابل قاب ل توج ه اس ت ای ن
است که متغیر آب و محیط زیست برای مدیران و کارشناسان استان و حت ی فع االن س ازمانه ای
مردمنهاد در حوزة محیط زیست عامل کلیدی ش ناخته نش ده اس ت و در نهای ت ب ا تص ایم ت یم
پژوهشی به عنوان پارادایم حاکم بر تصایاات استان و رفتار شهروندان انتخ اب ش د .ای ن نتیج ه
تالش و اصرار به طرحهای انتقال آب به جای مدیریت من ابع درونح وزهای و برنام هری زیه ای
توسعة استان ،با فرض نامحدود بودن منابع ب ه ج ای عا ل ب ه برنام ة آم ایش و در نظ ر گ رفتن
محدودیتها ،را بهخوبی توجیه میکند.
عامل مهم دیگر در شکلدهی به آیندة استان صنعت توریسم ش ناخته ش ده اس ت ک ه اجا ا
مدیران و خبرگان در این زمینه در بهبود و ارتقای این ص نعت نق ش مها ی دارد .انتخ اب باف ت
تاریخی یزد به عنوان میراث جهانی یونسکو نیز فرصتی مهم برای رشد و ارتقای این صنعت فراهم
کرده است (رضایی و هاک اران  .)1399وج ود جاذب هه ای ت اریخی ،فرهنگ ی ،می راث طبیع ی،
زیرساختهای درمانی باکیفیت ،و سرمایة انسانی باال از نق اط ق وت اس تان در ای ن زمین ه اس ت.
بخشی از عوامل اثرگذار بر این حوزه ملی و جهانی است و خارج از کنترل مدیران استان .اما برای
رشد و ارتقا در این بخش الزم است مدیران با تارکز بر برنامه ریزی و سیاس تگ ذاری در س طح
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استان و مذاکره و چانهزنی با نهادهای باالدستی ملی و بینالاللی این صنعت را ب ه عن وان ص نعتی
پاک و اشتغالزا رونق دهند.
پیشنهاد
با توجه به اهایت موضو کارآمدی و حکارانی خوب در شکلگی ری آین دة اس تان ی زد توص یه
میشود در پژوهشهای آتی شاخصهای آن در استان معرفی و س نجیده ش وند ،ب رای ارتق ای آن
سیاستگذاری و برنامهریزی ش ود ،و در نهای ت ب ر رون د اص الحی آن نظ ارت ش ود ت ا زمین ة
شکلگیری حکارانی خوب به منزلة روشی نوین برای توسعة پایدار ایجاد شود .با توجه به اهایت
توریسم پیشنهاد میشود مطالعات جامع برای ایجاد یک نظام حالونقل عاومی ،جادهای ،ریل ی ،و
هوایی پیشرفته در استان صورت پذیرد .الزم است بخشهای م رتبط ب ا گردش گری هااهن گ ب ا
یکدیگر با هدف ارتقای کایت و کیفیت خدمات گردشگری گام بردارند و اهایت ان وا مختل ف
گردش گری س المت و طبیع ت ب هخ وبی درک ش ود و ب رای حاای ت و رش د ای ن بخ شه ا
سیاستگذاری و برنامه ریزی شود .مردم و مسئوالن ب ه توریس م س المت ب ه مثاب ة ی ک فرص ت
محوری توجه کنند .بیاارستانهای مدرن و هتلبیاارستانها در سطح استان ایجاد شود؛ طوری ک ه
هزینه و کیفیت درمان نسبت به سایر استانها و حتی کشورهای منطقه رقابتی باشد.
در انتها توجه به این نکته ضروری است ک ه بای د پ روژهه ای آین دهپژوه ی ب ه مثاب ة مبن ای
سیاستگذاری کنشگرانه ،نه یک اقدام مقطعی و از س وی ی ک س ازمان ،بلک ه اق دامی پیوس ته و
پیگیرانه با مشارکت سازمانها و نهادهای مختلف ،اجرا شوند .توصیه میشود متغیرهای مها ی ک ه
برخی از آنها در این نوشتار بررسی و تحلیل شدند با دقت در جری انه ای گفتا انی پژوهش ی و
سیاستگذاری دستگاه های دولتی و خصوصی و نیز نهادهای مردمی مورد توجه قرار گیرن د ت ا از
این رهگذر ب رای تعام ل ب ا مح یط و زمین هه ای اثرگ ذار ب ر ای ن عوام ل و متغیره ا اق دام ب ه
سیاستگذاری و برنامه ریزی منسجم شود .در این زمینه پ ایش م نظم ش اخصه ای نش اندهن دة
وضعیت متغیرها و گزارشگری شفاف از آنها زمینهساز اصالحات الزم در سیاست ها و برنامه ه ای
محلی و منطقهای خواهند بود.

584

آمایش سرزمین ،دورة  ،13شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

منابع
امیدی شاهآباد ،ا.؛ بدری. ،؛ رضوانی ،م.؛ زالی ،ن« .)1398( .تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر ش کلده ی

الگوی آمایش فضاهای روستایی با رویکرد آیندهنگاری (مورد مطالعه :استان لرستان) ».پژوهشهای
روستایی ،)1( 10 ،صص .113 92
ایزدفر ،ن.؛ رضایی ،م« .)1399( .شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر ب ازآفرینی پای دار ش هری ب ا رویک رد
آیندهپژوهی» ،جغرافیا و آمایش شهری ،س  ،)34( 10صص .130 109
بابایی میبدی ،ح.؛ گودرزی ،غ.؛ آذر. ،؛ عزیزی ،ف« .)1399( .طراحی مدل آیندهنگاری توسعة پای دار
منطقهای با رویکرد سناریوی مبنا و سیستم داینامیک» ،مدیریت فردا ،)62( 19 ،صص .180 163
بهزادی،

.؛ رهناا ،م.؛ جوان ،ج.؛ عنابستانی ،علی ا« .)1397( .شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة

گردشگری با رویکرد آیندهنگاری (مطالعة موردی :استان یزد) ».مطالعات جغرافیای مناطق خش ک،
صص .52 37
رهناا ،م.؛ شاکرمی ،ک.؛ عباسی ،ح« .)1397( .شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر توس عة منطق های
استان البرز با رویکرد برنامهریزی سناریومبنا» ،آمایش سرزمین ،10 ،ش  ،1صص .166 139
زالی ،ن« .)1398( .آیندهنگاری منطقه ای ب ازتعریف آین دهپژوهان ه از فراین د برنام هری زی منطق های»،
آیندهپژوهی ایران ،4 ،ش  ،1صص .288 263
زالی ،ن.؛ عطریان ،ف« .)1395( .تدوین س ناریوهای توس عة گردش گری منطق های ب ر اس اس اص ول
آیندهپژوهی (مورد مطالعه :استان هادان)» ،آمایش سرزمین ،8 ،ش  ،1صص .131 107
زحاتک ش ،ا.؛ اب راهیمزاده. ،؛ زال ی ،ن« .)1399( .آس یبشناس ی نظ ام برنام هری زی منطق های در
استانهای ساحلی شاال کشور» ،نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،12 ،ش  ،2صص .16 1
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اس تان ی زد .)1396( ،گزی ده ش اخص ه ای و نااگره ای اقتص ادی،
اجتااعی و فرهنگی استان یزد-سال  ،1395چاپ و نشر چرخاب ،یزد
قدیای ،ا.؛ نظمفر ،ح.؛ زالی ،ن.؛ معصومی ،م .ت« .)1398( .تحلیلی بر عوامل کلیدی م ؤثر ب ر توس عة

متعادل فضایی شهرها با رویکرد آیندهنگاری (مطالعة موردی :استان گیالن)» ،جغرافیا (برنامهری زی
منطقهای) ،)1( 10 ،صص .642 629
موسوی ،م.؛ قادری ،ر.؛ تقیلو ،علی ا.؛ کهکی ،ف« .)1397( .تدوین سناریوهای تحق قپ ذیری آم ایش

585

شناسایی و تحلیل متغیرهای راهبردی تأثیرگذار بر آیندة استان یزد با رویکرد تحلیل ساختاری

.91 65  صص،1 ؛ ش10  د، آمایش سرزمین،») استان خراسان رضوی:سرزمین (مطالعة موردی

 مجل س و،» «آیندهپژوه ی مس ائل ای ران ب ا روش تحلی ل س اختاری.)1395( . ح،؛ طالبیان. م،موالیی
.32 5  صص،86  ش،راهبرد
: «آیندهپژوهی بافت تاریخی با رویکرد توسعة پای دار (م ورد مطالع ه.)1399( . م،؛ صابری. س،مؤیدفر
.159 137  صص،)1( 8 ، پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری،»)برزن ششبادگیری یزد
References
Babaei Meibodi, H., Godarzi, G., Azar, A., & Azizi, F. (2018). “Modeling of Foresight for
Sustainable Development Using Scenario Planning and System dynamics (case study:
Yazd Province)”, Modiriat-e- Farda Journal, 62 (1), pp. 163-180. (in Persian)
Behzadi, S., Rahnama, M., Javan, J., & Anabestani, A. (2018). “Identifying key factors
affecting tourism development with a foresight approach (Case Study: Yazd Province)”,
Arid Regions Geographic Studies, 9 (33), pp. 37-52. (in Persian)
Cole, A. & Flenley, J. (2008). “Modelling human population change on Easter Island farfrom-equilibrium”, Quaternary International, 184, pp. 150-165.
Fathi, M., Maleki, M., Koksal, C., Yuzbasioglu, N., & Ahmadi, V. (2019). “Future Study of
spiritual tourism based on cross Impact Matrix and sof System Methodology”,
International journal of Tourism and Spirituality, 3 (2), pp. 19-41.
Gabus, A. & Fontela, E. (1972). World Problems, An Invitation to Further Thought within
The Framework of DEMATEL, eneva, Switzerland, Battelle Geneva Research Centre.
Gavigan, J. P., Scapolo, F., Keenan, M., & Miles, I. (2001). A practical guide to regional
foresight, European commission research directorate general.
Gavigan, J. & Scapolo, F. (1999). “Matching methods to the mission: A comparison of
national foresight excercise”, Foresight, 6 (1), pp. 495-517.
Georghiou, L. (2003). “Foresight: Concept and practice as a tool for decision making”,
Technology Foresight Summit, Manchester: UNIDO.
Ghadimi, A; Nezmfar, H.; Zali, N; Masoumi, M. T. (2019). “An Analysis of Key Factors
Influencing the Spatial Balanced Development of Cities with a Forecasting Approach
Case Study: Guilan Province”. Quaterly of Geography (regional Planning), 10(4) , pp.
629-642. (in Persian)
Glenn, J. C. & Gordon, T. J. (2009). Futures Research Methodology — Version 3, 3rd
edition, The Millennium Project.
Godet, M. (2001). Creating Futures Scenario Planning as a Strategic Management tool,
Paris, Economica.
----------. (2006). Creating Futures Scenario Planning as a Strategic Management tool, 2nd
edition, Paris, Economica.
Godet, M. & Durance, P. (2011). Strategic Foresight for corporate and regional
development, UNESCO with support of Bureau of strategic planning.
Graham, J., Amos, B., & Plumptre, T. (2003). Principles for good governance in the 21st
century, Policy Breif 15.

1400  پاییز و زمستان،2  شمارة،13  دورة،آمایش سرزمین

586

Inayatullah, S. (2007). “Alternative futures of occupational therapy and therapists”, Journal
of futures studies, 4 (11), pp. 41-58.
Izadfar, N. & Rezaei, M. (2020). “Assessment of effective factors on the future of
Inefficient Urban Tissue (Case Study: Yazd)”, Geography and Urban planning, 10 (34),
pp. 109-130. (in Persian)
Kaufmann, D. & Kraay, A. (2008). “Governance indicators: where are we, where should
we be going?”, The World Bank Research Observer, 23 (1), pp. 1-30.
Ljubenovic, M. & Mitkovic, P. (2018). “Using Structural analysis to identify key factors in
the future development of the city Nis”, Journal of urban planning development, 144
(3), pp. 1-14.
Management and Planning Organization of Yazd Province, (1396). Selection of economic,
social and cultural indicators of Yazd province-2016, Charkhab Pub, Yazd
Mousavi, M., Ghaderi, R., Taghiloo, A., & Kahaki, F. (2018). “Scenario Development in
Realizability Territorial Spatial Arrangement (Case Study: Khorasan-e-Razavi)”, Town
and country planning, 10 (1), pp. 65-91. (in Persain)
Mowlaei, M. & Talebian, H. (2016). “Futures Studies of Iran’s Issues by Structural
Analysis Method”, Majlis and Rahbord, 23, pp. 5-32. (in Persian(
Moayedfar, S. & Saberi M. (2020). “Forecasting in the historical Texture with a sustainable
development approach (Case study: Shesh Badgir district in Yazd)”, Geographical
Urban Planning Research, 8 (1), pp. 137-159. (in Persian)
Omidi Shahabad, O., Badri, S., Rezvani, M., & Zali, N. (2019). “Analysis of the Key
factors affecting the formation of spatial planning patterns in rural areas based on the
foresight approach: A case study of Lorestan”, Journal of Rural research, 10 (1), pp.
92-113. (in Persian)
Rahnama, M., Shakarami, K., & Abbasi, H. (2018). “Identifying and Analyzing the
Influence of Driving Forces on the Regional Development of Alborz Province with the
Scenario-Based Planning Approach”, Town and Country Planning, 10 (1), pp 139-166.
(in Persian)
Toumache, R. & Rouaski, K. (2016). “Prospective analysis of the Algerian economic
growth by 2025: Structural analysis”, The journal of applied business research, 32 (3),
pp. 791-803.
Zahmatkesh, E; Ebrahimzade, I; Zali, N (2020). The Pathology of the regional planning
system in the coastal province of north of the Iran, Quaterly of the New attitudes in
Human geography, 12(2), pp. 1-16 (in Persian)
Zali, N. & Atrian, F. (2016). “Presentation of Tourism Regional Development scenarios
Based on the Principles of Futures Studies (Case: Hamadan Province)”, Town and
country planning, 8 (1), pp. 107-131. (in Persian)
Zali, N., Rabbani, T., & Vahidi Motti, V. (2015). “Application of prospective structural
analysis for identification of strategic variables in the future development of Baneh city
in Iran, European spatial research and policy, 22 (1), pp. 153-171. (in Persian)
Zali, N. (2019). “Regional foresight redefining regional planning process from the view of
futures studies”, Journal of Iran Futures Studies, 4 (1), pp. 263-288. (in persian)

