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 چکیده طرح:

های عمومی در رود که اجرا کنندگان قصد تدوین سیاستبه کار میریزی بر مبنای سناریو در مواقعی برنامه

 های باور کردنی را مالحظهیندهآدهد تا طیفی از سازان امکان میفضای منظم را دارند. این روش به تصمیم

گذشته و  جانبه در سطح مناطق نیاز به اطالعات از تجربهکنند زیرا برای رسیدن به توسعه متعادل و همه

ای بر مبنای پژوهی توسعه متوازن منقطهیندهباشد. لذا این پژوهش با هدف آدرباره آینده می دانش

لیل دیت به پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهریزی سناریو مبنا انجام شده است. برنامه

ست. اطالعات مورد یفی اک -کتشافی است. رویکرد حاکم بر این تحقیق کمیا -پژوهی تحلیلیرویکرد آینده

 ای از طریقهای اسنادی و میدانی گردآوری شد. عوامل تأثیرگذار بر توسعه منطقهنیاز با استفاده از روش

 به روش دلفی نفر  از کارشناسان و متخصصین، کارشناسان و نخبگان استان اردبیل 30پرسشنامه از تعداد 

مک و  ها و معیارها از نرم افزارهای میکشاخص گردآوری گردید و سپس ماتریس آن تشکیل و برای تحلیل

 13عامل کلیدی،  51دهد که از بین ها نشان میسناریو ویزارد استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل یافته

وضعیت  41باشد. با تهیه سبد سناریو برای این عوامل، ای استان اردبیل مؤثر میعامل در توسعه منطقه

یو باورکردنی سنار 20سناریو ضعیف،  1841ایی گردید و در مجموع دو سناریو قوی، محتمل برای آنها شناس

 بدست آمد.

 ی، استانپژوه : تحلیل سیستمی، توسعه متوازن منطقه ای، برنامه ریزی سناریو مبنا، آیندهواژگان کلیدی

 اردبیل
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 فصل اول: مقدمه و هدف

 بیان مساله -1-1

جهان معاصر عرصه تحوالت شگرف و پویایی شتابنده است. تغییرات چنان غافلگیر کننده و برق آسا از راه می 

غافلگیری راهبردی در تمام عرصه های سیاسی، رسند که کوچکترین کم توجهی می تواند به بهای گزاف 

و آکنده از عدم  اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی تمام شود. در این محیط سرشار از تغییر و بی ثباتی

دارد، تالش برای معماری آینده است.  قطعیتها، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری

است به هر حال پذیرش این مخاطره به مراتب عاقالنه  یری فراوان قرین بودهاگرنه این تالش همواره با خطرپذ

سیستم های اجتماعی، (. 83: 1389)پورمحمدی و همکاران، ، تر از نظاره گر بودن تحوالت آینده است

طبیعی و فرهنگی تحت تاثیر جهانی شدن به سرعت در حال دگرگونی هستند، این دگرگونی ها سبب شکل 

 :Kok et al, 2011)طعیت های وسیع می شود که ضرورت توجه به آینده را دوچندان می کند گیری عدم ق

840).  

نگاری  آینده پژوهی و نگاه کالن به جهان امروز و بازیگران اصلی آن، حاکی از وجود مؤسسات تأثیرگذار آینده

نگارانه به  آینده رویکرد گیری دولتهای بزرگ و توسعه یافته جهان است چه بسا در مراکز قدرت و تصمیم

امروزه مأموریت و . کند های تسلط آنان بر را جهان آینده بیش از پیش تر مستحکم می ریزی، ریشه برنامه

 کنونی و ارائه رهیافت ریزی در کشورهای توسعه یافته عالوه بر توجه جدی به چالشهای تالش عمده برنامه

ریزی هم  هاست. برنامه عرصه نحوه مواجهه و قدرتیابی آن درهای مقطعی، تفکر درخصوص چالشهای آینده و 

از اوایل دهه   (.5: 1388)زالی،  است کنون به دنبال تسخیر آینده با اندیشه ایفای نقش جدی و سهم خواهیا

بخصوص ژاپن به کار  نگاری به عنوان ابزار سیاستگذاری بطور رسمی در چند کشور محدود میالدی آینده70

توانمندسازی کشورها این  المللی جهت میالدی با همکاری نهادهای بین90لی از اوایل دهه  گرفته شد و

در ایران نیز سابقه است. درآمده  ریزی در اکثر کشورها امروزه بعنوان روش غالب برنامهو روش بکار گرفته شد 

نداز توسعه کشور در افق ا چشم های پنج ساله کشور برمیگردد و سند ریزی به برنامه آینده نگری و برنامه

نگاری است که براساس آن  آینده نشانه گرفته است اولین سند تفکر استراتژیک و رادهه آینده دو  که 1404

کار منطقه ای هرکدام از استانهای کشور  با انجام تقسیم و محورهای توسعه کشور در بخشهای مختلف تدوین
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: 1388)زالی،  آینده مطلوب کشور گشته اند جهت تحقق هایی براساس قابلیتهای خود دار مسئولیت عهده

(. یکی از روش های آینده نگری، تدوین سناریو است. آینده شناسان معموالً دو یا چند سناریو یا متن 6

متفاوت در مورد آینده که امکان احتمال یا وقوع آن بیشتر است را تدوین می نمایند )مرادی پور و نوروزیان، 

صود از تعریف سناریوها انتخاب فقط یک آینده ی مرجح یا پیدا کردن محتمل ترین آینده و (. مق74: 1384

سعی در تطبیق با آن نیست، بلکه قصد اصلی برنامه ریزی بر پایه سناریو اتخاذ تصمیم هایی استراتژیک است 

(. هدف 12: 1389که برای همه ی آینده های ممکن به اندازه کافی خردمندانه و پابرجا باشند )شوارتز، 

فاز اولیة  .(Lindgren, 2003: 35)اصلی سناریوها، خلق تصاویرکلی و کامل از محتویات احتمالی آینده است 

مراحل و فازهای مختلف به  برنامه ریزی سناریومبنا تشکیل سیستمی پایه است که با تحلیل و واکاوی آن در

هر سیستم از اجزای مختیف   (Godet et al. 2008:50)سناریوهای اصلی و مورد نیاز برنامه خواهیم رسید

اصلی تشکیل دهندۀ سیستم در برنامه ریزی توسعة  زیرسیستمی و فراسیستمی تشکیل شده است. اجزای

منطقه ای میباشند. این متغیرها از آن جهت که محرکهای  منطقه ای، متغیرهای کلیدی راهبردی توسعة

 Environmental Mainstreaming).  توسعه نیز نامیده می شوند کلیدی توسعه اند، نیروهای پیشران

Initiative, 2009, p.2) 

 به عبارت دیگر، این متغیرها، مسیر اصلی توسعة منطقه را با اثربخشی باالیی که بر بخشهای مختلف دارند،

ریزی  برنامه دهند. بنابراین، شناخت پیشران های کلیدی توسعه یا متغیرهای کلیدی توسعه در شکل می

توسعه استان اردبیل به رغم اجرای چند برنامه توسعه، همچنان در سایه عدم  .سناریومبنا الزم و ضروری است

تعادل و توازن در توزیع امکانات باقی مانده است. توزیع نابرابر امکانات، نتیجه اجتناب ناپذیر تمرکزهای شدید 

در مناطق جمعیت، فعالیت ها و خدمات در بعضی مناطق و وزن کم و ناموزون جمعیت، فعالیت ها و خدمات 

دیگر است که باعث تشدید جریان جمعیتی گردیده و مسئوالن را با مشکالت عدیده ای مواجه ساخته است. 

این پدیده باعث منفعل ماندن شهرهای کوچک و روستاها در جریان حیات اقتصادی مناطق، متحرک شدن 

رگ شده است. با توجه بیش از پیش جمعیت شهرهای کوچک و غیرقابل مهار شدن رشد جمعیت شهرهای بز

به موقعیت ژئوپلیتیکی و پتانسیل های فراوان استان اردبیل، باز تعریفی از نقش استان اردبیل در فرایند 

توسعه ملی و منطقه ای با بهره گیری از  روش آینده نگاری، سناریوهای ممکن و مطلوب توسعه استان را در 
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 سال های آتی مشخص سازد.

ر بر شناخت متغییرها و قابلیت های کلیدی توسعه استان اردبیل در مدت ده ساله تمرکز اصلی پژوهش حاض

است. همچنین با توجه به رویکرد پژوهش که مدیریت سیاست داخلی می باشد در این راستا سعی شده است 

 که در پژوهش حاضر بر عوامل درون استانی و منطقه ای بیشتر تاکید شود.

 سوال پژوهش -1-2

 کلیدی متغییرهای عنوان به اردبیل استان توسعه استانی برون و دورن راهبردی متغییرهای از یک کدام -1

 باشند؟ می( 1405) طرح ساله ده درافق اردبیل استان توسعه کلیدی های پیشران یا توسعه

 راهبردی قابلیت ترین اصلی عنوان به( استانی درون عوامل) اردبیل استان توسعه های قابلیت از یک کدام -2

 باشند؟ می 1405 افق در اردبیل استان توسعه

 اهداف طرح -1-3

 اهداف اصلی )کلی(: -الف

 ارزیابی و تحلیل متغییرهای راهبردی توسعه استان اردبیل 

 اهداف فرعی )تخصصی(: -ب

 گونه شناسی قابلیت های توسعه استان

 تبیین متغیرهای درون استانی موثر

 فرااستانیتبیین متغییرهای کالن و 

 قابلیت های تعیین کننده توسعه استان اردبیل

 اهداف کاربردی: -ج

 اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی ها براساس سناریوها و متغیرهای کلیدی مستخرج از پژوهش -

 مشخص کردن راهبردهای توسعه متوازن منطقه ای در راستای کاهش نابرابری های منطقه ای -

 ضرورت انجام تحقیق -1-4

ای،  منطقه های توسـعة ملـی و ای و یا برنامه ریزی شهری و منطقه ویژه برنامه ریزی به در عرصة برنامه

بیشتر موارد پرداختن  ریـزی اسـت. در ریزی آن، جزء جدا نـشدنی فراینـد برنامـه ینده و برنامهآ پرداختن به
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 وردهآوجود  ها به اجرای برنامه شـماری دربینـی و تحلیـل رونـدها، مـشکالت بـی اینده با اتکا به پیش به

ظهور و یا در حال ظهور در  های نو فناوری است.این مـشکالت اغلـب ناشـی از توجـه نکـردن بـه تـأثیرات

کلیدی مؤثر بر تسهیل حل مشکالت و یا چالشهای توسـعة  زندگی بشر و یا غفلت از نیروهای پیشران و عوامل

کلیدی و پیشران در فرایند توسعة باعث تضعیف تدریجی آنها و در نهایت  هـایآتـی اسـت. غفلـت از نیرو

ریـزی بـر  پژوهی در عرصة برنامه آنها بر کّل سیستم میشود. امروزه، رویکردهای آینده تأثیرگذاری منفـی

 ه ریز باریزی تأکید دارند تا از این راه برنام های توسعة در فضای برنامه عوامل کلیدی و پیشران یـافتن

 .در اختیار داشتن اهرم کنترل و مدیریت آینده، به معماری مطلوب آینده بپردازد

 پیشینه تحقیق -5-1

مهندسی مجدد فرایند برنامه ریزی با تاکید بر کاربرد »( در تحقیقی با عنوان 1389پورمحمدی و همکاران )

ابعاد آن با رویکرد انتقادی، فرآیندهای موجود ، با نگاه سیستمی به موضوع برنامه ریزی و تحلیل «آینده نگاری

برنامه ریزی بخصوص در عرصه های شهری و منطقه ای را مورد نقد قرار داده و فرآیند جدید را براساس 

پارادایم های پساساختارگرایی ارایه داده است. این پژوهش تغییر رویکرد اکتشافی مطالعات آینده را به رویکرد 

 اب ناپذیر می داند.هنجاری ضرورتی اجنت

شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی »( تحقیق را با عنوان 1390بهشتی و زالی )

با هدف زمینه سازی مناسب برای تدوین سناریوهای « برپایه سناریو: مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی

انجام داده اند. آن ها برای جمع آوری داده ها از روش  آتی توسعه استان آذربایجان شرقی در افق ده ساله

عامل کلیدی  14دلفی و برای تحلیل داده ها، روش تحلیل آثار متقاطع را به کار گرفتند. نتایج تحقیق آنها، 

در توسعه استان آذربایجان شرقی برای افق ده ساله، مشخص کرد. این عوامل شامل شیوه مدیری، منطقه آزاد 

 ق و توسعه، میزان جمعیت، امنیت سرمایه گذاری، نقش فراملی استان و غیره می باشند.ارس، تحقی

آینده پژوهی به روش سناریونویسی تکوینی، چارپوبی برای »( در تحقیق با عنوان 1394قزلباش و همکاران )

پارچه کردن پیوند علم و تجربه )مطالعه موردی: نظام شهری استان زنجان(، با هدف معرفی قالبی برای یک

دانش به منظور تهیه ی سناریوهای منطقه ای است که نیازمند مشارکت و همکاری بازیگران نامتجانسی از 

جامعه ی علمی و بخش اجرایی است. روش به کار گرفته شده برای تحلیل داده ها شیوه ی تحلیل تاثیرات 
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ان و شبکه ها و زیرساخت های حمل متقابل است. یافته های پژوهش نشان می دهد موقعیت جغرافیایی است

 ونقل و انرژی، اثرگذارترین عوامل در شکل گیری دگرگونی های نظام شهری استان زنجان هستند. 

« سناریوهای سرمایه گذاری منطقه هاوایی ایاالت متحده»( گزارشی از پروژه ی 2012گلدستین و همکاران )

قشه کاربری زمین برای منطقه ساحل شمال اوهایو با منتشر کردند. هدف از این برنامه کمک به طراحی ن

تاکید بر بخش کشاورزی بوده است. آن ها در این پروژه با روش دلفی و برگزاری کارگاه های مشورتی و با 

مشارکت ذی نفعان منطقه ای، ابتدا متغیرهای کلیدی توسعه را شناسایی و بر مبنای عدم قطعیت های 

نطقه هاوایی را تدوین کرده اند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد، متغیرهای کلید مختلف، سناریو های محتمل م

 و تاثیرگذار در کاربری آتی این منطقه، سیستم آبیاری زمین و نحوه فروش زمین در آینده است.

 فرانسه مسکن وضعیت بهبود با ارتباط در فرانسه ملی سازمان نگاری آینده ی تجربه( 2011) دویانس و گوده

 شده فهرست فرانسه مسکن وضعیت بر موثر عامل 40 ابتدا پروژه این در. اند کرده منتشر را 2010 سال رایب

 این. اند شده شناسایی موثر کلیدی عوامل عنوان به عامل 10 عوامل، متقاطع آثار تحلیل با نهایت، در. است

 قلمروی نقش کیفیت، گواهینامه صوتی، عایق کیفیت آسایش، و آرامش حس شهری، نوسازی شامل عوامل

 و فعال جمعیت بهداشت، کنترل تقاضا، در تنوع عمومی، های هزینه کارایی جمعیت، سالخوردگی جمعیتی،

 و سناریو تحلیل برای مبنایی را عوامل این آنها. باشند می شخصی های مجتمع برای مالکیت وضعیت تغییر

 .اند داده قرار فرانسه مسکن بخش راهبردهای تدوین

 در موجود های پژوهش اولین جزو پژوهش این و نشده انجام اردبیل استان در کنون تا پژوهش موضوع این

 .باشد می اردبیل استان برای حوزه این

 نتایج کاربردی طرح برای سازمان های مختلف  -1-6

  نتایج این طرح برای سازمان های زیر قابل استفاده می باشد:

 یاری هابخشداری و ده –سازمان مدیریت و برنامه ریزی  –شهرداری ها  –فرمانداری ها  –استانداری 
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 مدل فرایند طرح پژوهشی حاضر -1-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مساله تحقیق

 مقدمه و هدف

 ادبیات نظری تحقیق

 قتعیین ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و متغییرهای تحقی

 تایید پرسشنامهتنظیم و 

 مطالعات میدانی و پیمایشی

 تجزیه و تحلیل 

 آزمون فرضیات

نتیجه گیری و 

 پیشنهادات

 نرم افزارهای میک مک و سناریوویزارد رویکرد آینده پژوهی و روش دلفی
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 : مدل فرایند طرح پژوهشی حاضر1-1 شکل

 

 ادبیات تحقیق -1-8

 مقدمه -1-8-1

 بشر تاریخ از ای برهه هیچ در که تحوالتی است؛ شگرفی های دگرگونی و تحوالت آستانه در معاصر جهان

 شده چیره بشر حیات زوایای و ها عرصه تمامی بر فراگیر و جهانی انقالبی گرفت توان نمی آن برای دلیلی

 آینده جهان که نیست تردیدی |. نمود خواهد ایجاد جهان ی آینده و گذشته میان ژرف گسلی که است

 دارند را حوادث و رویدادها برابر در ایستادگی بارای کسانی تنها و باشد می ها تاپایداری و تحوالت جوالنگاه

. باشند دلخواه تغییرهای گر کنش و عامل خود حتی و بشتابند تغییر پیشواز به گرانه کتش شیوهای به که

 دستیابی. است آینده رویدادهای ی دستانه پیش شناسایی و کشف نیازمند فرارو جهان در توسعه و ماندگاری

 رقابت و عمل ی عرصه در آن کاربست و پژوهی آینده راهبردی دانش بر چیرگی نیازمند توانمندی این به

 شکل حال در رویدادهای از گشایی راز با جز دودلی و ابهام از آکنده محیط این در حرکت. است آینده های

 دست و افزار مغز ترین عمده پژوهی آینده دانش اینگ که نیست سبب بی. بود نخواهد پذیر امکان گیری،

 در پژوهی آینده دانش. است گذاران سیاست و مدیران برای گوناگون های عرصه در برنامهریزی قلمرو در افزار

 است اهمیت دارای...  و محیطی زیست اجتماعی، و صنعتی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، های عرصه

 اجتناب ضرورتی نگاری آینده | به بینی پیش از رویکرد تغییر لزوم شهری مدیریت و ریزی برنامه در بنابراین

 رویکرد از استفاده جهت مجدد مهندسی نیازمند ای منطقه و شهری مطالعات فرایند اکنون هم و است ناپذیر

 با مرتبط مفاهیم و تعاریف ابتدا تحقیق موضوع | با ارتباط در فصل این در. است فرآیند این در پژوهی آینده

 مدیریت استراتژیک، ریزی برنامه پژوهی، آینده مانند مختلفی و متنوع مقاهیمی حاوی که شده بیان تحقیق

 اند فراوانی موضوعی گستره شامل کدام هر که باشد می شهری سازی انداز چشم و شهری توسعه استراتژیک،

 تبیین دارد وجود تحقیق با ارتباط در که گوناگونی نظریات و ها دیدگاه سپس و است شده اشاره آن به که

 .است شده

 سازمان فضایی و توسعه منطقه ای -1-8-2
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 کشاورزی تصاداق ویژه به فضایی اقتصاد ی نظریه ای، منطقه توسعه و فضایی سازمان های نظریه میان در

 نظریه ،(۱۹۲۱) گالپین گزینی مکان ی نظریه ،(۱۹۰۹) وبر آلفرد صنعتی مکان ی نظریه ،(۱۸۲۶) تونن فون

 ارندبرخورد زیادی بسیار اهمیت از( ۱۹۴۰) "لوش آگوست و( ۱۹۳۲) کریستالر والتر مرکزی مکان ی

 :پردازیم می ها نظریه این شرح به مختصر صورت به(. ۱۰۲ - ۱۰۳: ۱۳۹۱ مهدوی، و پوررمضان)

 و مندی بهره نبهتری و باالترین اصل از استفاده فضایی، سازمان مطالعات در تونن فون مشارکت مهمترین

 مرکزی شهر پیرامون فضایی سازمان اساسی، هدف نظریه این در. باشد می موقعیتی بهرهی نظری مفهوم

 میان رابطه ایجاد رب مبتنی وی نظریه بنابراین. یابد می تغییر نقل و حمل هزینه و کاال نوع اساس بر که است

 مکان ی نحوه بر( ۱۹۰۹) وبر آلفرد صنعتی مکان نظریه. است آن پیرامونی کشاورزی فضای و شهری بازار یک

 عوامل گرفتن رنظ در با ها هزینه کردن حداقل نظریه، این اساس و پایه. دارد تاکید فضا در صنایع گزینی

 دیدگاه زا را خود مرکزی مکان نظریه( ۱۹۲۱) گالپین. است صنعتی گرایی تجمع و کار نیروی نقل، حمل

 را ها مکان دیکر کار مراتب سلسله طریق بدین و است کرده تحلیل و تجزیه روستایی های - سکونتگاه

 کاالها کانیم ی دامنه که کرد ترسیم را هایی نقشه خود های یافته اساس بر وی. آورد بدست تجربی بصورت

 نداشتند داخلت یکدیگر با دادوستد نواحی همچنین. بود شده معین ویژهای مکان یک با ارتباط در خدمات و

 خالی فضاهای. دبو شده ترسیم دیگر های مکان از بزرگتر بودند، بیشتری کرد کار دارای که آنها از برخی و

 (.۱۰۳: ۱۳۹۱ ،مهدوی و پوررمضان) بودند کاال و تسهیالت فاقد که بودند نقاطی نشانگر نیز ها مکان میان

 والتر مرکزی مکان نظریه است، برخوردار زیادی بسیار اهمیت از که فضایی سازمان های نظریه دیگر از

 خدمات و کاال که شود می گفته مکانی به مرکزی مکان یا نقطه نظریه این اساس بر. است( ۱۹۳۲) کریستالر

 و دارد مرکزیت متعددی مناطق برای نظر این از و دهد می قرار خود حوش و حول از فراتر نواحی اختیار در را

 و شهرها فضایی توزیع علت به پاسخگویی جهت نظریه این واقع در. آید می حساب به آنها مایحتاج منبع

 آن دهی سرویس کاهش و افزایش با مکان یک مرکزیت و است شده ریزی طرح آنها بین مراتب سلسله اندازه

 اقتصادی یافته سازمان و اصیل و بدیع ی نظریه بر( ۱۹۴۰) لوش نظریه. یابد می کاهش و افزایش مکان،

 یک در را بازاری نواحی و تولید مراکز عمومی عادالنه سیستم یک که نموده سعی اساس این بر و شده بنیان

 و جمعیتی نصاب حد دامنه، نظری مفاهیم مورد در کریستالر مانند وی. سازد مجسم مطلق جغرافیایی فضای
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 توزیع درک برای لوش سیستم اما. داشت موافقت مرکزی های مکان فضای یک توجیه در مراتب سلسله

 (. ۱۰۳ -۱۰۴: ۱۳۹۱ مهدوی، و پوررمضان) بود شده تدوین بازاری شده یابی جهت های کارخانه های فعالیت

 به را آنها توان یم که دارند تاکید شهر -روستا مناسبات به فضایی، سازماندهی نظری رویکردهای از برخی

 را شهر با اروست بین مناسبات نگر منفی رویکردهای در. نمود تقسیم نگر مثبت و نگر منفی کلی دسته دو

 به و شهر نفع به. .. و( مهاجرت) مردم مالی، اقتصادی، های جریان کلیه که دارند اعتقاد و دانند می یکطرفه

 میان از. اردد جریان روستایی محیطهای بر شهرها سوی از استثماری و سلطه رابطه نوعی و است روستا ضرر

 رد و. برد نام را ها الیپتون مایکل و فرانک گوندر آندره ، بوبک هانس ،"پوتر توان می رویکرد این اندیشمندان

 فضاهای نمیا پیوند و ارتباط برقراری و گردد می محسوب ترقی و توسعه کانون شهر نگر، مثبت رویکرد

 "راندینلی. دگرد می روستا به شهر از ای توسعه خصایص و ها ویژگی اشاعه و انتقال سبب روستایی و شهری

 فراهم در یمیان شهرهای ویژه به و شهرها ای توسعه نقش بر نگر مثبت صاحبنظران از یکی عنوان به نیز

 که دارند قیدهع رودل و راندینلی ((Lynch 2005  دارد تاکید پیرامون نواحی برای خدمات از ای دامنه کردن

 نیز و بعمنا متقابل وابستگی بر مبتنی خود که است کالبدی پیوندهای حاصل عمدتا جوامع متقابل کنش

 که دهد می لتشکی اقتصادی پیوندهای فضایی، ساختار در را پیوندها دیگر بعد. است نقل و حمل های شبکه

 سازمان اصلی بعادا از یکی خود جمعیتی حرکتهای. است متکی آن مانند و خام مواد کاال، بازار، های شبکه بر

 (. (Rondinelli & Ruddle, 1978است فضایی

 اتفاقی بطور اندتو نمی توسعه شد، اشاره آنها به که هایی تئوری و ها مدل در که گفت توان می مجموع در

 میشود رفتهپذی اصل این ای منطقه ریزی برنامه در ها نظریه این اساس بر. گیرد شکل منطقه یک سطح در

 نواحی و اکندهپر واحدهای به نسبت تر متراکم و بزرگتر اقتصادی واحدهای در استقرار به گرایش توسعه که

 شود نمی هیتوج مناطق خاص های ویژگی و ها تفاوت محلی، های وضعیت به ها مدل این در. دارد تراکم کم

 صرفه و تصادیاق معیارهای اساس بر شدید تمرکز آن الزمه که پایین به باال از یکطرفه کامال روند یک و

 (.(Okali & et al, 2001: 2 گیرد می قرار تاکید مورد است باالتر مقیاس

 پرداخت ای منطقه توسعه تئوری یک تدوین به گذشته های دیدگاه تلفیق با هیلهورست جوزف

Hilhorst,1967: 27-28) )سیاسی، اقتصادی، های مولفه تلفیق با) گرا نظام و سیستمی رویکرد نوعی و 
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 جغرافیدانانی های کوشش پایهی بر است مدعی هیلهورست. بست بکار ریزی برنامه در را جغرافیایی و مکانی

 تین تلفیقی دیدگاه و( ۱۹۵۸) هیرشمن و پرو و ایزارد، میردال، چون اقتصاددانانی و لوش کریستالر، چون

 دست جغرافیدانان و شناسان اقتصاد ای منطقه توسعه های نظریه مرکزی هسته به توانسته فریدمن و برگن

 راهبردهای اهمیت به توجه با "فضایی توسعه تئوری" نظریه ارائه با هیلهورست(. ۱۲: ۱۳۷۰ هیلهورست،) یابد

 استراتژی چهار بخشی، و ای منطقه میان ای، منطقه درون های دوگانگی بردن بین از در فضایی توسعه

 گسترش استراتژی -۳ پراکنده انسجام استراتژی -۲ متمرکز انسجام استراتژی ۔ا: نماید می مطرح را متفاوت

 تثبیت و بسط اساسی مقوله دو شده، یاد استراتژی چهار خالل در وی. پراکنده گسترش استراتژی -۴ متمرکز

 تقویت بسط، استراتژی هدف و مرکز به مایل نیروهای تقویت تثبیت، استراتژی هدف. نماید می مطرح را

 می تثبیت استراتژی زمانی و طبیعی دنباله مثابه به را بسط استراتژی وی. باشد می مرکز از گریز نیروهای

 می قرار تأکید مورد مرکز به مایل نیروی و مرکز تقویت اول، راهبرد در(. ۶۲: ۱۳۹۳ احمدی، و زالی) داند

 مرکز اطراف در دو درجه مراکز یا منطقه خود در جدید مرکز ایجاد مرکز، خود در گذاری سرمایه لذا گیرد

 نمی توصیه مرکز به مایل نیروی تقویت پراکنده، انسجام راهبرد در. است شده داده تشخیص مناسب منطقه

 خطوط مسیر در واقع مراکز توسعه و منطقه مرکز اطراف در سه درجه مراکز تقویت راهبرد این در. شود

. شود می توصیه مرکز از گریز نیروی تقویت متمرکز، گسترش راهبرد در. گردد می توصیه اصلی ارتباطی

 چهارم، راهبرد در. گیرد صورت منطقه کل در پراکنده های گذاری سرمایه طریق از بایستی امر این لیکن

 از مرکز از گریز نیروی تقویت با گذاری سرماریه حجم و منطقه وسعت لحاظ به ها، محدودیت بعضی وجود

 (.۱۴۳ و ۱۴۲: ۱۳۹۱ زاده، عبداهلل و کالنتری) است شده توصیه مرز اطراف در مشخصی مراکز توسعه طریق

 به و گیرد می قرار اهمیت دوم درجه در مرکزی دولت از پس که شود می اطالق ای حوزه به منطقه

 های فعالیت و جغرافیایی ساختار تاریخی، مپرات قبیل از گوناگون اشکال به که دارد اشاره هایی تفاوت

 منطقهی که است ترتیب بدین أن اصلی های ویژگی. خورد می چشم به کشور های بخش تمامی در اقتصادی

 و است برخوردار یکسان اجتماعی و اقتصادی ساختار از و دهد می قرار پوشش تحت را مشخصی جغرافیایی

 و فرهنگی نژادی، های ویژگی و گویند می سخن مشترک زبان یک به آن اعضای که ای جامعه همچنین

 مورد توسعه سطح و اقتصادی ساختار لحاظ از را مناطق توان می تفسیر این مبنای بر دارند، مشترکی مذهبی
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 و رسولی) آوریم میان به سخن منطقه نوع سه از توانیم می اقتصادی ساختار اساس بر. داد قرار بررسی

 می نمایش به خود از را مستمری های ویژگی که است همگن ی منطقه نوع، اولین (.3: ۱۳۹۱ همکاران،

 که کند می حکایت جامعهای از شده قطبی ی منطقه دوم، نوع. یکدیگرند شبیه آن محلی های بخش. گذارد

 ریزی برنامه منطقهی سوم، نوع. گزیدند سکنی ها اولویت برخی رعایت با آن نقاط برخی در منطقه ساکنان

 انسجام، اجزاء و شده فراهم اقتصادی توسعه های برنامه اجرای امکان تا شده تعریف نوعی به که باشد می شده

 توسعه لحاظ از. باشد شده رعایت توسعه های برنامه با مرتبط اقتصادی تصمیمات بین هماهنگی و مطابقت

 یافته توسعه مناطق نوع، اولین ،(4: منبع همان) شناسیم می مناطق برای عمده بندی طبقه سه نیز اقتصادی

 داشته قرار درآمد رشد نرخ و درآمد سطح لحاظ از کشوری متوسط سطح از باالتر ای مرتبه در که هستند ای

 زیر از و بوده مند بهره باالتری تحصیلی سطح از همچنین ترند، یافته توسعه فرهنگی و اجتماعی لحاظ از و

 ها آن های ویژگی عمدهی که هستناء نیافته توسعه مناطق دوم، نوع. باشند می برخوردار کافی های ساخت

 دست از را خود ای توسعه بالقوه توان و نورد مناطق این. گیرد می قرار یافته توسعه مناطقی مقابل نقطه در

 زیست محیط در معضالتی با شدن صنعتی اثر در که شود می اطالق جمعیت پر مناطق به سوم، نوع. اند داده

 محدودهی در مردم برای توسعه مفهوم از است عبارت ای منطقه توسعه. شدهاند مواجه شهری خدمات و

 در منطقه ساکنان های انتخاب گسترش به ها توان افزایش با همراه بایست می توسعه روند منطفه، فضایی

 گرو در ای منطقه توسعه(. 41: ۱۳۷۷ صرافی،) باشد انسانی توسعه تا بیانجامد سیاسی و اجتماعی های حوزه

 و تغییر راستای در منطقه یعنی) آنها واسط فضای در ملی و محلی اقدامات سطح دو( ارگانیک) انداموار پیوند

 دنبال را هدف به ای منطقه توسعه(. ۱۴: منبع همان) است ریزی برنامه از کنوئی تلقی طرز در بنیادی تحول

 امکانات و شرایط بهترین که است آن بر ای منطقه توسعه تالش شناختی، زیست و اجتماعی تولیدی، کند می

 به را ای منطقه درون و ای منطقه بین زندگی کیفیت های تفاوت. آورد فراهم همه جامع ی توسعه برای را

 مواهب از ممکن گیری بهره بهترین منظور، دو این تأمین جهت و بردارد میان از نهایتا و برساند حداقل

 قرار توجه کانون در را مهم حقت چند قرق های هدف. سازد می را منطقه یک انسانی استعدادهای و طبیعی

 توزیع. ثانیة شود نمی محدود صرف اقتصادی های جنبه به و است جامع ماهیتا ای توصیه چنین او. دهد می

 زندگی معیارهای بین تفاوت که است اقدام این اثر بر تنها و تنها زیرا دهد، می قرار نخست تقدم در را عادالنه
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 مردم کلیه جانبه همه توسعه برای اجتماعی شرایط جمله از شرایطی، ایجاد سرانجام و رفت خواهد میان از

 بر رفاه افزایش تنها نه ای منطقه ی توسعه .(۵۵: ۱۳۷۸ میسرا، و گوئج ماریو) گیرد می هدف را منطقه یک

 مردم های گروه و مختلف نواحی بین آن تر عادالنه توزیع همچنین بلکه گیرد، می هدف را گلی ارقام حسب

 منطقهای توسعه دهیم، قرار مالحظه مورد آمایشی دیدگاهی از صرفا را توسعه چنانچه. شود می شامل نیز را

 که است معتقد زیاری،(. 54: منبع همان) بپیماید را درازی راه باید گرا برابری و متنعم جامعه ایجاد منظور به

 معلوم پیش از همواره هاست مکان رفاه و مردم رفاه متضاد هدف دو نادت گیر بر در اغلب ای منطقه توسعه

 که آورد می وجود به را مکان این اینکه دلیل به کنند می زندگی مردم که جاهایی در اشتغال ایجاد که است

 های زیرساخت و ای سرمایه تجهیزات طبیعی، منابع و شود اجتناب مهاجرت اقتصادی و روانی های هزینه از

 بی مواردی در البته. دارد اولویت دیگر های مکان در شغل تأمین بر گیرد، قرار برداری بهره مورد اجتماعی

 ساختن رقابت قابل برای خاص های مکان در مهاجرت و سرمایه رشد های هزینه بعلی مکانی های صرفگی

 اولویت این معموال اما. کند می منتفی را زندگی محل در شغل ایجاد اولویت طبیعی، منابع فقر با ها فعالیت

 منطقه توسعهی های طرح که است دلیل همین به است، نامحسوس فگی صور پی عکس بر و مشهود بسیار

 دست از شرایط در حتی و آیند می در عمل به شورانگیز ای توده حمایت با گاه دارند، تأکید مکان پر که ای

 توسعه هیلهورمست نظر از(. 14 ;۱۳۸۳ یاری،ز) شوند نمی منتفی کامال نیز توجه قابل مردمی حمایت دادن

 یکپارچگی شده، توزیع فضایی نظر از که تخصصی های فعالیت که رماد می خود اوج به وضعینی در ای منطقه

 دهد تشکیل باشد، کشور یک است ممکن که را تر وسیع کل یک از جداشدنی جزء و بافته درونی

 توسعه و رشد ی کننده تعیین آن میزان است متغیری تنها صادرات، فلیری، نظر از(. ۱۲: ۱۳۷۰ هینهورست،)

 ،(۵: ۱۳۸۶ زاده، حسین و قنبری) است شده شناخته رسمیت به ای ناحیه اقتصاد رشد محرکهی تنها و ناحیه

 در توسعه فرآیند -أ( 14۷: ۱۳۸۵ اشکوری، معصومی) است شده استنتاج ای منطقه توسعه برای ویژگی چند

 ای منطقه رویکرد -۲ است دولتی غیر با دولت زای توسعه های فعالیت از ای پیچیده نظام حاصل منطقه یک

 ریزی برنامه گرایش -۳ نماید می هدایت ای منطقه های قابلیت اساس بر را توسعه های فعالیت توسعه، در

 طبق. است منطقه یک در سرمایه بخشی میان توزیع سوی به بخشی نگرش از حرکت ای منطقه توسعه

 زیبایی و رفاه و عدالت تامین) نیکی ،(توسعه وقوع) حقیقت اصل سه بر ای منطقه توسعه ریزی برنامه نگرش
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 و مردم ی اراده راستای در باید نهادسازی گونه هر و است استوار محیطی زیست و انسانی های ارزش اعتالی)

 .گیرد صورت هدف سه این به نیل جهت در

 آینده نگاری و توسعه منطقه ای -1-8-2-1

 دستیابی برای ممکن وجه بهترین به منابع بردن کار به یعنی آینده، برای آمادگی نیاز از برآمده نگاری آینده

 به

 خصوص در زیادی ی مالحظه نگاری آینده فعالیت. است پایدار توسعه و زندگی کیفیت بهبود رفایشی، مزیت

 اروپایی کشورهای. دارد ملی رویدادهای پذیرش کنار در خویش، آینه ساخت در انسان نقش بر تمرکز و توجه

 آینده نمایند، استفاده سرزمین آمایش جهت و ای منطقه سطح در ابزار این از کردند سعی ۹۰ دههی اوایل از

 چشم ی توسعه منظور به بلندمدت، روندهای برای شدن آماده جهت منطقهای توسعه زمینهای در نگاری

 Weih),2017:1) شود می استفاده آنها تحقق راه در کننده امیدوار های حوزه تعریف پیش و منطقه های انداز

et al   

 اطالعات کننده آوری جمع مشارکتی، مند، نظام فعالیت یک عنوان به توان می را ای منطقه نگاری آینده

 منطقه برای روزانه گیری تصمیم هدف با مدت میان سازی انداز چشم فرآیند نمودن ملی راستای در آینده،

 با (FOREN,2001: 7). نمود تعریف مطلوب آینده به رسیدن تا مشترک اقدامات همهی نمودن بسیج چهت

 سازی پیاده که رسید بندی جمع این به توان می ای منطقه توسعه و ای منطقه نگاری آینده تعاریف تدقیق

 فضایی تقسیم ی حوزه در و اجتماعی و اقتصادی های فعالیت کردی کار حوزه در ای منطقه توسیعی تفکر

 برنامه انواع زیرا. کند می پیدا تحقق قابلیت ای منطقه آیندهنگاری رویکرد از استفاده با فعالیت و انسان قلمرو

 عملیاتی لحاظ به نگاران، آینده رویکرد با فضایی و بخشی ریزی برنامه شامل ای منطقه توسعه برای ریزی

 مشارکتی مندی، نظام شامل ای منطقه نگاری آینده های ویژگی تمام دیگر بیان به. است سازی پیاده قابل

 رسیدن برای اقدامات اشتراک و مدخل ذی نیروهای بسیج گرایی، هدف گرایی، انداز چشم نگری، آینده بودن،

 اشتراک باعث مهم همین و است ای منطقه توسعه به رسیدن برای ملزوم و الزم های مؤلفه مطلوب آینده به

 شاهدی بر است، شده ای منطقه توسعه و نگاری آینده گانه دو این در مطرح نظریات رویکردی و مینایی

 در ابزار این از استفاده به ترغیب را منطقه کشورهای که بود تشویقی های برنامه از یکی اروپا اتحادیه فوران
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 به مشروط شدت به أینده که است این نگاری آینده درک از کلیدی و اصلی بحث. نمود می ای منطقه سطح

 آینده مطالعات در یکپارچه صورت به باید مشترک اهداف که ای گونه به باشند می انسانی عملگرد انتخاب

 . (Hanssen, 2008:1735)شود گنجانده

 ,Gavigan): باشد می مهم و اساسی عنصر پنج شامل ای منطقه نگاری آینده فورن، راهنمای اساس بر

2001: 4)   

 اجتماعی اقتصادی، ابعاد در توسعه به که است مناتی ساختار برآورد و سازی آشکار ای، منطقه نگاری آینده -

 .پردازد می مدت بلند در فناوری و

 طبق مورد در مطالعه و تحلیل و تجزیه: "اکتشافی های بحث در مشارکتی و تعاملی های روش گیری کار به -

 از بسیاری با تضاد در) باشد می ای منطقه نگاری آینده های ویژگی از نفودان دی و نفعان ذی از وسیعی

 ذی کارشناسان، تمامی مشارکت به تمایل آن اصلی های مشخصه از که باشد می نگری آینده سنتی مطالعات

 .(باشد می نفوذان ذی و نفعان

 آینده های فعالیت از تعدادی در. شود می جدید اجتماعی های شبکه ایجاد باعث تعاملی رویکرد از استفاده - 

 بسیاری در اما. نماید می استفاده محصولی و رسمی های خروجی تولید به کمک برای ها شبکه این از نگاری

 است؛ توجه قابل اهمیتی دارای هایی شبکه چنین ایجاد ها نگاری آینده از دیگر

 مهم بسیار که آنچه. باشد می برنامه تهیه و محتمل سناریوهای ارایهی از فراتر نگاری آینده رسمی محصول -

 .شود مشترک تعهد حس آمدن وجود به باعث تواند می که است راهبردی انداز چشم یک بسط و شرح است،

 با اندازی چشم چنین مطلوبیت بلکه نیست، شهر آرمان یک ترسیم صرفا شده ایجاد مشترک انداز چشم - 

 تپهین و تشخیص به انداز، چشم این. است شده ترکیب هم با انداز چشم آن به دستیابی سنجی امکان

 .انجامد می انداز چشم آن سازی پیاده جهت آمد روز تصمیمات و اقدامات در صریحی

 سیستم ها -8-3-1

 روند پیدایش و تکامل تفکر سیستمی -1-8-3-1

 نو روشی ،(سیستمی تفکر پدر) تاالنفی بر ون لودویک رهبری به بیولوژی، ی رشته دانشمندان ،۴۰ ی دهه در

 تعریف در. نهادند نام «سیستمی نگرش» را آن و کردند ارائه زندگی ی جانبه همه ساختار به نگرش در را
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 (GST) سیستمها عمومی تئوری نام به جدید تئوری سرانجام و کردند مطرح را زندگی به نو نگاهی سیستم،

 و اصلی رهبر ها، سیستم عمومی تئوری بنیانگذار برتاالنفی، ون لودویک(. ۴۰: ۱۳۸۷ هینز،) شد متولد

 هم بر مبتنی و نگر کل تفکر آن از منتج سادگی و سیستمی تفکر ی دهنده ارائه یکم، و بیست قرن پیشگام

 اگرچه دیگر عبارت به(. ۲۴۳: ۱۳۸۷ هینز،) است «سیستمی تفکر مبنای بر دیدگاهی» عنوان تحت افزایی

 به رسیدن برای آن اجزای یکپارچگی بر اصلی تاکید اما گیرد، می قرار توجه مورد مساله یا سیستم اجزای

 و احمدی علی) باشد موثر بسیار سیستمی رویکرد شده سبب امر این که باشد می سیستم نهایی هدف

 (.۹: ۱۳۸۳ همکاران،

 اواخر تا ۱۹۶۰ دهه اواخر بین. بود متقابل روابط بر ها سیستم حوزه در اصلی تمرکز ۱۹۶۰ ی دهه اواسط تا

 را یکسانی تقابلم روابط افراد اینکه بود، اصلی و حیاتی موضوع عنوان به منظرها شناخت بر تمرکز ۱۹۷۰ دهه

 شد معلوم نآ از پس و ۱۹۸۰ ی دهه در حوزه این پیشرفت با. کنند ۔می درک متفاوتی کامال هایی شیوه به

 به دودمح نحوی به ها کاوش همه ها، ۔موقعیت همهی واقعیت در. است آرمانی اندازهای تا گرایی کل

 کاوش وعموض چیزی چه کند می تعیین امر این زیرا است مطلب اصل مرزها انتخاب و باشند می مرزهایی

 (.۴۵: ۱۳۹۳ هاملبرونر، و ویلیامز از نقل به پور زمانی) نیست چیزی چه و است سیستمی

 یکلودو نظر برطبق. اند شده درک غلط به حال عین در که هستند مصطلح بسیار واژهای ها سیستم

 با عبارتی به یا دگیهاپیچی و کلها با طریقی، به ناچار، به علمی های رشته تمامی در ما که آنجا از برتاالنفی،

 سیستم اژهو. است علمی ی اندیشه در مناسب جهتی تغییر مستلزم سیستمی تفکر داریم، سروکار ها سیستم

 از واقعی تعریفی تاس الزم ابتدا بنابراین گیرد، می قرار استفاده مورد مختلف علوم و مفاهیم از بسیاری در

 می آینده به یدناندیش در نگری بازپس برای روشی ی منزله به سیستم از آنکه دیگر نکته و شود ارائه سیستم

 (.۴۰: ۱۳۸۷ هینز،) کرد استفاده توان

 مبانی فکری سیستماتیک -1-3-8-2

 اندیشمندان اکنون هم. است طوالنی و عمیق های پژوهش نتیجهی و جدید متدولوژی یک سیستمی تفکر

 دستیابی جستجوی در اندیشمندان این. کنند می حرکت سیستمی تفکر جهت در علمی ی رشته ۲۵ از بیش

 در را استدالل نوع این از استفاده که بود هایی تئوری تالش، این نهایی محصول. بودند علمی وحدتی به
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 آغاز اقتصادی - اجتماعی و سیاسی - اجتماعی های زمینه جمله از اجتماعی ساختارهای اشکال تمامی

 واسیلی ستانده - داده های تحلیل که سازد می نشان خاطر ۱۹۷۹ سال در ویک بیزینس مجلهی. کردند

 هینز،) است بوده آل ایده الگویی بلندمدت اقتصادی های ریزی برنامه برای نوبل، جایزه ی برنده لئونتیف،

۱۳۸۷ :۴۱) 

(. ها یستمس عمومی تئوری) است سیستم اجرای هماهنگی و تناسب یکپارچگی، تفکر، نوع این های ویژگی از

 که است درک قابل هنگامی سیستم بلکه کرد، درک آن تحلیل و تجزیه طریق از توان ۔نمی را سیستم یک

 هینز،) شوند گرفته درنظر «محیط درون در کلی» قالب در و ترکیبی صورت به آن دهنده تشکیل اجزای

 کند، می ملع ای دوره چرخهای اصالتا سیستم که شده بنا تئوری این مبنای بر سیستمی تفکر(. ۶۷: ۱۳۸۷

 اجرا در ای هچرخ ساختار نوعی استراتژیک، ریزی برنامه و مدیریت در سیستمی رویکرد بکارگیری بنابراین

 فراگیری های یتوانای و کند می کنترل را خود کند، می پیشرفت پیوسته یابد، می تکامل که سازد می فراهم

 دارد

 خاصی پذیری انعطاف و همبستگی سیستمی ساختار و تفکر که است آن مهم ی نکته(. ۴۲۲: ۱۳۸۷ هینز،

 بخشد می یسازگار توان تغییر، حال در پویای محیط های پیچیدگی و تغییرات ی همه با آن، به که دارد

 پیوندها، و وحسط در تفکر درون، به بیرون از نگریستن معنی به سیستمی تفکر واقع در(. ۴۱: ۱۳۸۷ هینز،)

 (. ۱۱۸: ۲۰۰۲ باندهولد، و لیندگرن) هاست وابستگی و استقالل در

 سیستمی در برنامه ریزی رویکرد -1-8-3-3

 دیدگاه این گردید موجب ای منطقه درون تعادل ایجاد در ریزی برنامه های نظریه و ها دیدگاه موفقیت عدم

 توجه مورد ای منطقه توسعه به یکپارچه و سیستمی نگرش بطوریکه گردند، دگرگونی دستخوش نگرشها و ها

 های برنامه اجرای و تهیه در ریزان برنامه اخیر سالیان طی(. ۲۵: ۱۳۹۱ شاهیوندی، و شیخی) گیرد قرار

 نظر در ترکیبی صورت به باید را...  و ضوابط مهارتهاء فنون، اجتماعی، عوامل که رسیدند نتیجه این به توسعه

 در یکدیگر با آن اجزای تمامی که شود می گرفته نظر در سیستمی مثابه به ریزی برنامه اساس این بر. گرفت

 تحلیل روش مختلفی های شکل به جغرافیدانان(. ۴۵ ،۱۳۹۲ بدری، و افتخاری الدین رکن) هستند تعامل

 ای منطقه و شهری ریزی برنامه و تحلیل شناخت، فرآیند در کاربردی علمی های زمینه همه در را سیستمی
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 یک کارکرد و ساخت بررسی و تحقیق برای شناختی، روش چارچوب سیستمی، نگرش گرفتند می بکار

 جامعیت از ای تازه فرم شناختی، ابزار منزله به که دهد می امکان جغرافیدان به و آورد می فراهم سیستم

 (۵۱: ۱۳۸۸ شکویی، از نقل به کنارودی و نظریان) کند بنا جغرافیایی

 ارتباط حلقه رافیاجغ رویکرد، این با باشد می ریزی برنامه در سیستماتیک رویکرد کاربردی، جغرافیای رویکرد

 آن یسمیمکان کمترین که دانست ارگانیسمی چون توان می را سکونتگاهی هر. گردد می محسوب علوم بین

 نظام با هماهنگی و مراکز سایر با ارتباط بدون سرزمینی پهنه در سکونتگاهی هیچ واقع در سازد می متاثر را

 به رویکرد این در. دهد ادامه خود حیات و رشد به تواند نمی فضا در ها فعالیت توزیع و فضا بر حاکم کلی

 و اجزا موعهمج و شود می توجه آنها مابین فی روابط و مجموعه در آن نقش حسب بر ها سکونتگاه از هریک

 سکونتگاه اساس ینا بر. شود می بررسی ها، نظام فکری انضباط اساس بر یکدیگر از آنها پذیری تاثیر و عناصر

 کل از جدا توان نمی را آن جز هیچ که ای گونه به شود می منور همبسته اجزا از متشکل نظامی منزلهی به ها

 مجموعه کل رد تغییر از ای درجه به اجزا از هریک در تغییری هر نتیجه در. کرد تصور کامل بطور مجموعه

 (۷۵ -۷۶: ۱۳۸۹ استعالجی،) انجامد می

 در ما به دتوان می تقسیم قابل غیر واقعیت و ارگانیک کل یک عنوان به منطقه واقعیت به سیستمی نگاه

 تبیین و تعادل همچون سیستمی های قانونمندی تعمیم قابلیت نگرش شیوه این. نماید کمک وضعیت تحلیل

 برای بمناس بستری و سازد می فراهم را آن مبنای بر منطقه سطح در اقتصادی و اجتماعی های جریان

 به وعموض کلیت و منطقه سیستمی ماهیت. دارد می عرضه منطقه توسعه تعادل و تناسب درجه ارزیابی

 در ویور و نفریدم چنانکه است، گرفته قرار تاکید مورد ای منطقه صاحبنظران طرف از گوناگون های صورت

 ۔می تاکید نگیفره و سیاسی اقتصادی، فضای یکسان اهمیت بر. دهند می ارائه فضا در تمامیت از که تعریفی

 در که پردازد می توسعه نوعی درباره استدالل به فریدمن ، (Friedman & Weaver, 1979: 196). ورزند

 موازین را وا استدالل مبنای. اند خورده پیوند هم به سیاسی جامعه و زیستی فضای قبیل از مفاهیمی آن

 از سیبرر گونه هر در بنابراین (Friedman, 1982: 163). دهند می تشکیل فنی و شناختی بوم سیاسی،

 .گیرند ارقر تحلیل و تجزیه مورد چارچوب این در مسائل و شود توجه باید آن سیستمی ماهیت به منطقه

 توان می را منطقه و شهر روستا، که گرفت نتیجه توان می گردید، ارائه سیستم مفهوم در که آنچه به باتوجه
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 دارد وجود اقلیمی وحدت و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، متقابل روابط آنها بین که کرد تلقی سیستم یک

 منطقه، و شهر به سیستمی نگرش ورود واقع در(. ۵۰ ،۱۳۸۸ ، مجتهدزاده از نقل به کشارودی و نظریات)

 منطقه در موجود شهری نقاط دانستن مرتبط نیز و نگر کل تفکر در یکدیگر با شهرها ی مقایسه یافتن اهمیت

 و اهمیت کیفی یا و( جمعیت تعداد) کمی های روش ایجاد به منجر سیستم، یک اجرای عنوان به همگن، ای

 راه تنها که است معتقد پرتالنقی( ۹۹-۱۰۰: ۱۳۸۹ همکاران، و پور داداش) شد آنها بندی طبقه در آنها نقش

 سکونتگاهی های تئوری ی ا پیوستگی وضعیت این با. است سیستم یک عنوان به آن مطالعه سازمان، مطالعه

 تتوری(. ۳۲: ۱۳۸۹ پور، رستم) ساخت مشخص «ها سیستم تئوری» در توان می را ای ناحیه و شهری

 و کرده فراهم ریزی، برنامه منظور به الزم کلی سیستمی دید برای را رهیافت ترین نزدیک سیستمها، عمومی

 ای مجموعه زیر. آورد وجود به غیرزنده و زنده های سیستم های جنبه همهی از فراگیر، دیدی که کوشد می

 شهرها شامل ها سیستم این از هایی زیرمجموعه و اجتماعی های سیستم با انسان شامل زنده، های سیستم از

 مجموعه دهنده تشکیل های ویژگی تحلیل شهری، سیستم( ۵ ۰ ،۱۳۸۶ الدینی، سیف) است مناطق و

 شهرهای همه بر شهری نظام با شهری سیستم در. دارد وجود آنها میان متقابل تاثیرات که است شهرهایی

 عناصر عنوان به آن شهرهای تک تک پین سیستمی روابط که...(  و استان کشور، مانند) جغرافیایی واحد یک

 در سیستمی، نظریه دیدگاه از( ۱۱ ،۱۳۸۹ پور، رستم) شود می اطالق باشد، اهمیت واجد و برقرار سیستم

( اجتماعی و زیستی مکانیکی،) ارتباطات و حرکات انواع تمام شهری، سیستم جمله از و اجتماعی های سیستم

 مهدی از نقل به پور، زمانی) دارند قرار پویایی و پیچیدگی مراتب باالترین در بنابراین و است آمیخته هم در

 اقتصادی، سیاسی، های سیستم از بازتابی و نموده خود شهری، های سیستم درواقع(. ۴۶: ۱۳۹۳ زاده،

 تحلیل امکان سیستمی نگرش همچنین( ۱۱: ۱۳۸۹ پور، رستم) روند می شمار به نیز اکولوژیکی و اجتماعی

 یک اجرای تمامی تحلیل، نوع آن در زیرا سازد، می فراهم را منطقه یک در موجود کارکردهای و روابط

 مختلفی کارکردهای و روابط و گیرند می قرار مطالعه مورد اند گرفته قرار هم با کامل ارتباط در که سیستم

 ( • -۵۱: ۱۳۸۸ کشارودی، و نظریان) گردد می بررسی دارد، وجود آنها بین که

 سیستم مثل پیچیده های سیستم در مدت دراز تعادل حفظ که است حقیقت این بیانگر سیستمی رویکرد

 آمرانه دخالت بنابراین. است ممکن فراسیستمها و ها زیرسیستم متفایل همکاری طریق از تنها اجتماعی های
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