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بیانمسئله
همواره بشر در طول تاریخ براساس کنش درونی خود ،بهدنبال کشف آینده و رمزگشایی آن بوده است .اما در شیوههای
سنتی برنامهریزی ،برنامهریز در ابتدا با طرح این سؤالها «آیا آینده قابل تغییر است؟»« ،آیا آینده تداوم حال و گذشته
خواهد بود؟»« ،و چه اتفاقاتی ممکن است در آینده روی دهد؟» تاکنون چالش عمده فکری را برای آنها بهوجود آورده،
و در این مدت ،برنامهریزان متناسب با شرایط مکانی و زمانی ،روشهای مختلفی را برای رویارویی با مسائل و مشکالت
آینده بهکار گرفته اند که اغلب بر پایه تحلیل روندهای گذشته و ادامه آن نیز در آینده بوده است .ضعف رویکردهای سنتی
برنامه ریزی شهری از جمله ناتوانی در مواجهه با پیجیدگی و نامعلومی تغییرات ،محدودیتهای پیش بینی به مثابه اصلی
ترین ابزارهای حمایتی برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری ،تاکید اصلی بر شکل فضایی ،جهت گیری کوتاه مدت برنامه
ریزی ،نبود رویکردی جامع و کل نگر به سیستم شهری ،نبود مشارکت و همکاری موثر بین ذی نفعان و بی توجهی
رویکرد چشم انداز به آینده ،برنامه ریزان و مدیران شهری را به سمت کاربرد ابزارهای جدید در این حوزه سوق داده
است( .)Ratcliffe & Krawczyk, 2011: 643- 644ابزارهایی که با ایجاد فضایی میان رشته ای از دانش ها و گفتمان
های علمی متفاوت ،برنامه ریزی و مدیریت شهری را آسان میکنند( .)Pinson, 2004: 503در آغاز هزاره سوم ،علم آینده
نگاری ،عالوهبر تحلیل روندهای گذشته ،به کشف ،ابداع و ارزیابی آیندههای ممکن ،محتمل و مطلوب نیز دست یافت.
این رویکرد نیز مانند بیان گاستن برگر درباره آینده است که میگوید«آینده را ببین و چارچوب آن را بر هم بزن»( Godet,
2

 .)2006:آینده پژوهی بعنوان دانشی نوپا که میتوان آن را شکل تکامل یافته برنامه ریزی راهبردی دانست ،در

سال های اخیر به شدت برای پاسخگویی به شرایط عدم قطعیت ،پیچیدگی ،درهم تنیدگی ابعاد مختلف موضوعات و
ترسیم دورنمای آینده سیستم ها بکار بردهمیشود(فروزنده دهکردی و همکاران )42 : 1390 ،باید در نظر داشت که
امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری از یک سو و تحوالت سریع شرایط محیطی و جهانی از سوی دیگر و
پدید آمدن چالشهای شهری ،منطقهای و جهانی موجب شده که تفکر آیندهپژوهی ،توسط سیاستگذاران و برنامهریزان
شهرهای جهان مورد توجه قرار گیرد.

شهر ایالم ،بهعنوان مرکز استان با توجه به موقعیت راهبردی مرز بینالمللی مهران و واقع شدن این شهر در شرایط
گذرگاهی و ترانزیتی از یک طرف واز طرف دیگر ،مهاجرتهای توسعه روستا شهری ،گسترش بی قاعده شهر ،الحاق
برخی روستا های پیرامون به محدوده شهر ،گسترش بی رویه بافتهای حاشیه نشین در پیرامون شهر به ویژه در نواحی
با توپوگرافی ناهموار و شیب دار ،افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن،تقاضای روز افزون برای زندگی شهری ،شاهد
دگرگونیهایی در عملکرد و سیمای این شهر بوده ،که در آینده ای نزدیک سبب پیدایش چالش هاو مسایل متعددی،
خارج از برنامهها و طرح های توسعه شهری در این شهر ،خواهد شد .بنابراین وجود چنین شرایطی  ،نیازمند انجام
مطالعات راهبردی متکی بر چشمانداز آیندۀ شهر برای شناسایی مهمترین متغیرهای موثردر توسعه شهری است .این
پژوهش قصد دارد با رویکرد آینده نگاری به شناسایی و تحلیل مهم ترین عوامل موثر بر توسعه شهر ایالم و بررسی
میزان و چگونگی تاثیر گذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده شهر ایالم بپردازد که در واقع زمینه تدوین
سناریوها و رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم کند .بنابراین با توجه به هدف ،سوال اصلی این پژوهش این است که
سناریوهای محتمل و مطلوب در توسعه شهر ایالم کدامند؟
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مبانینظری 
تفاوت دیدگاهها و تنوع خاستگاهها و حوزههای دانشی افرادی که آینده نگاری را مدنظر قرار داده اند ،موجب شده است
تعریف گوناگونی از آن ارائه شود و از سوی دیگر ،عمر نسبتاً کوتاه آینده نگاری بیان کننده آن است که این مفهوم هنوز
در مرحله گذار قرار دارد و بنابراین تعریف آن در حال تغییر و تکامل است( .)Paliokate, 2013: 27واژه «آینده نگاری» را
نخستین بار نویسنده ژرف اندیش ،اچ .جی ولز ،در سال  1932به کار گرفت .در تعریف ولز ،آینده نگاری به فرایند پیش
بینی اشاره دارد که تالشی برای گفتن مطلبی درباره احتماالت و انتخاب هایی به منظور اقدام است(.)Kuosa,2011: 3
نخستین تالش آینده پژوهانه به شیوه مدرن در امریکا به سال  1948در اندیشگاه رند آغاز شد(خزایی و محمودزاده،
 .)9 :1392از دهه  70میالدی ،اروپاییها به مقوله آینده پژوهی توجه جدی نشان دادند و واژه آینده نگاری را برای این
حوزه به کار گرفتند(زالی .)26 :1392 ،اولین مطالعات آینده نگاری در زمینه علم ،تکنولوژی و نوآوری در سطح ملی به
سال  1970ارجاع داده میشود( .)Sokolov & Chulok, 2016: 17بن مارتین و جان آیروین یکی از پرطرفدارترین تعاریف
آینده نگاری را در سال  1983پیشنهاد کرده اند« :آینده نگاری ،فرایندی است پیجیده به سوی کوششی روش مند ،به
منظور توجه درونی به آینده بلندمدت علم ،فناوری ،اقتصاد و جامعه ،با هدف شناسایی سطوح تحقیق راهبردی احتمالی
فناوریهای عام نوظهور ،به سمت بزرگترین منافع اقتصادی و

اجتماعی(2015: 701

 .)Magruk,امروزه آینده نگاری

به عنوان یک ابزار برای باالبردن نوآوری و هشدار اولیه درباره تهدیدهای بالقوه( ،)Paliokaite et al,2015: 186رویکردی
مشارکتی برای ایجاد شناخت و بینش های مشترک بلندمدت( )Calof et al, 2012: 82و جهت گیری سازمانی آینده و
چالش های اجتماعی را پوشش میدهد( )Andersen,2014: 282ومیتواند یک فرایند سازمانمند و پاسخده پیشنهاد نماید
که به صورت موثر ذینفعان را بسیج کرده و در تصمیم سازی و تصمیم گیریها آگاهی

بخشد( Haegeman et al, 2017:

 .)313شیوه طراحی برنامهها و سیاستها در سطح شهر بر اساس بینش و درک تهدیدات و فرصتهای آینده ،به دور
اندیشی نیاز دارد؛ از این رو دافوا( )2015بیانمیدارد آینده نگاری برای نگاشتن آینده و تغییرات محتمل در زمینههای ملی،
منطقه ای و سازمانی به منظور ایجاد پاسخ به این تغییرات استفاده میشود(احد نژاد و همکاران .)16 :1397 ،واقعیت این
است که نبود آینده نگری در نظام توسعه شهری ،از عوامل عمده ضعف نظام برنامه ریزی شهری به حسابمیآید .روش
های شناخت و ساخت آینده نیازمند کنش با پدیدههای اجتماعی و سپس طی مسیر برنامه ریزی است .سطح تحلیل شهر
به مثابه بستر کنش اجتماعی ،یکی از مهم ترین مولفههای آینده نگری است که باید در چهارچوب برنامههای شهر نمود
یابد(زند حسامی و شهرام فر .)57 :1395 ،برنامه ریزان شهری باید با تهیه چشم انداز و اولویت بندی مسائل ،ارزیابی و
تدوین معیارهای اجتماعی ،تعهد به نسلهای آینده ،شناخت عوامل تغییر و دگرگونی در جامعه و توجه به زمان حال با
تفکر درباره آینده ،با برخوردی فعاالنه و هوشمند ،اینده مطلوب نظام شهری را طراحی کنند(قزلباش و همکاران:1397 ،
)16؛ به بیان دیگر در بر نامه ریزی نوین شهری نخست باید به افق آینده رفت و با حضور در آن و دیده بانی حال و
گذشته ،مسیرهای مشخص را برای توسعه شهر تعیین و تدوین کرد(دادفر و همکاران.)31 :1397 ،
در این زمینه پژوهش های زیادی به منظور تلفیق مباحث آینده نگاری و برنامه ریزی شهری صورت گرفته که در ادامه
به بعضی از آنها اشاره میشود.
هارتمان( )2010در پژوهشی با موضوع "از آینده پژوهی شهری به آینده شهری " با تکیه بر آیندهپژوهی ،مباحث
ساختاری متناسب با برنامههای آیندۀ مناطق شهری و همچنین محدودیتها و پتانسیلها را در راستای توسعه یکپارچه
شهری در نمونه شهرهای اروپایی مانند شهر مادرید تعیین نموده است.
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دوفوا و همکاران( ،)2015در مقالهای «آیندهنگاری چندالیهای :آیندهنگاری منطقهای در شیلی» را مورد بررسی قرار
داده و برای مقابله با چالشها و کمک به پیشبینی ،از دیدگاههای چندگانه و مفهوم پیشبینی چند الیهای ،که تجزیه و
تحلیل آیندهنگاری را براساس دانش ،روابط و قابلیتها در چهار الیه :چشمانداز ،سیستم ،سازمان و فردی مطالعه میکند
را پیشنهاد میکند.
حیدری و همکاران( )2019در پژهشی تحلیل محیط شهری پایدار در شهرهای کردنشین ایران با استفاده از رویکرد
آینده نگری (مطالعه موردی :شهر سقز) را مورد بررسی قرار داده اند .دادههای این تحقیق از طریق پرسشنامه و به روش
دلفی جمعآوری شده است .جامعه آماری  50نفر از نخبگان دانشگاهی و مدیران اجرایی است .که  78متغیر در  16طبقه
کلی شناسایی شدند که شاخص محیط زیست یکپارچه شهری با  188امتیاز باالترین تاثیر مستقیم را بر سایر متغیرها
دارد .در نهایت با در نظر گرفتن نیروهای محرک کلیدی ،سناریوهای مطلوب ،متوسط و فاجعه بار شناسایی شدند.
زالی و زمانپور( )1393در پژوهشی باعنوان «تحلیل سیستمی متغیرهای راهبردی توسعه منطقهای در برنامهریزی
سناریو مبنا (مطالعه موردی :استان مازندران) با رویکرد توسعهای و کاربرد نظریه سیستمها ،ارزیابی و تحلیل متغیرهای
راهبردی توسعه استان مازندران بهعنوان دادههای کلیدی سناریو نگاری توسعه منطقهای در افق  1410با استفاده از
روش تحلیل متقاطع و نرمافزار میکمک پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای کلیدی راهبردی توسعه استان
مازندران در افق  1410شامل «شیوه مدیریت کالن ،شیوه مدیریت استان ،تحقیق و توسعه ،جمعیت ،سطح فناوری
اطالعات و همکاریهای بین نهادی» است.
رهنما و همکاران( ) 1397در پژوهشی به شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر توسعه منطقه ای استان البرز با
رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا با استفاده از از نرم افزار

MIC MAC

پرداختند .نتایج نشان داد که مسئله منابع آبی و

خشکسالی ،نابودی باغات استان به دلیل گسترش بی رویه ساخت و ساز و مسئله مربوط به تولیدات صنعتی ،افزایش
آلودگیهای محیطی و فرسودگی کارخانهها در افق  ،1410با  3تکرار سناریوی فاجعه در سناریوهای تدوین شده  3تهدید
جدی و اساسی برای توسعه استان البرز تا افق  1410هستند؛ اما قابلیت ،هم جواری با استان تهران و استفاده از
ظرفیتهای جمعیتی ،اقتصادی و...آن ،در هر  3سناریو بهعنوان سناریوی مطلوب شناسایی شدند.
ربانی و همکاران( ،)1398آیندهنگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاستگذاری و برنامهریزی شهری (با تأکید بر
تجربه آیندهنگاری کالن شهر تهران) با هدف شناخت کالن روندهای اثرگذار و پیشرانهای اساسی از مدل پویش
محیطی بر پایه پنلهای تخصصی ،تجارب آیندهنگاری داخلی و شناخت کالن روندهای ملی بهرهبرداری شد و با استفاده
از دلفی آنی و تحلیل اثرات متقاطع ،پیشرانهای کلیدی شناسایی شدند .نتایج تحقیق ترکیب حالتهای مختلف
پیشرانها ،سناریوها و تصاویر مختلفی از آینده احتمالی تهران را به دست میدهد .با بهرهگیری از یافتههای آیندهنگاری،
عالوهبر اتخاذ راهبرد کالن ،با آمادگی بیشتر میتوان برنامهها و برنامههای کوتاهمدت متناسب با راهبرد کالن طراحی و
اجرا نمود.
پورمحمدی و همکاران( )1399در پژوهشی به بازآفرینی پایدار سکونتگاههای فرودست شهری با رهیافت آینده
نگاری(مورد مطالعه :سکونتگاههای فرودست شهری سنندج پرداختند .در نهایت نتایج حاکی از آن است که در مرحله
اول ،با روش پویش محیطی  54عامل در  6حوزه ،موثر بر وضعیت آینده سکونتگاههای فرودست شهر شناسایی و نهایتاً
از میان  54عامل مذکور پس ازبررسی میزان و چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده این
سکونتگاهها تعداد  12عامل کلیدی که بیشترین نقش را در در وضعیت آینده سکونتگاههای فرودست شهر ایفا میکند،
انتخاب شدند که با تعریف وضعیتهای احتمالی هر عامل در آینده پیشروی این سکونتگاهها تعداد  45وضعیت ممکن
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طراحی گردید .با استفاده از قابلیتهای نرم افزار سناریوویزارد3 ،سناریوی قوی14 ،سناریوی با سازگاری باال(باورکردنی) و
250سناریوی ضعیف استخراج شد.

روشپژوهش
روش پژوهش توصیفی -تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات و دادههای پرسشنامه بر اساس مطالعات کتابخانهای،
اسنادی و میدانی است در قسمت مطالعات اسنادی و کتابخانهای برای رسیدن به اطالعات مورد نظر ،از منابع اینترنتی،
کتابها و جدیدترین مقاالت فارسی و التین بهره گرفته شده است .جامعه آماری کل محدوده جغرافیایی شهر ایالم است
و نمونه آماری شامل  50نفر از جامعه متخصصین در حوزه برنامهریزی شهری در ادارات راه و شهرسازی ،شهرداری،
استانداری(دفتر فنی و دفتر امور شهری) ،محیط زیست است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و متغیرها از فرآیند مدلیابی و
نرم افزار  Scenario Wizard، MIC MACاستفاده شده است.

روش تحلیل اثرات متقابل  /ساختاری ،در کنار روشهای سناریوسازی ،یکی از رایجترین روشهای آیندهنگاری است.
نرمافزار میک مک به منظور انجام محاسبات پیچیده ماتریس تحلیل اثر متقاطع طراحی شده است .بنابراین اگر تعداد
متغیرهای شناسایی شده  nمتغیر باشد ،یک ماتریس  n*nروابط بین متغیرها بهوجود میآید (زالی .)86 :1388 ،دادههای
این تحقیق از طریق پرسشنامه و به روش دلفی جمعآوری شده است .ابتدا متغیرها و مؤلفههای مهم در حوزه مورد نظر
که شناسایی شدهاند وارد ماتریس نرمافزار (ماتریس تحلیل اثرات متقابل) کرده و میزان ارتباط میان متغیرها با حوزه
مربوطه توسط متخصصین ،تشخیص داده میشوند .متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تأثیر
میگذارند .و بدین ترتیب متغیرهای سطرها ،تأثیرگذار و متغیرهای ستونها ،تأثیرپذیر هستند .میزان ارتباط ،با استفاده از
اعداد بین صفر تا  3سنجیده میشود .عدد «صفر» به منزله «بدون تأثیر» ،عدد «یک» ،به منزله «تأثیر ضعیف» ،عدد
«دو» ،به منزله «تأثیر متوسط» ،عدد «سه» ،به منزله «تأثیر زیاد» و حرف  pبه منزله «وجود رابطه بالقوه» بین متغیرها
است .در تحلیلهای ماتریس متقاطع با نرمافزار میکمک شامل  6مرحله انجام میشود :درک سیستمی و مشاهده
پایداری یا عدم پایداری سیستم ،شناسایی تأثیرات غیرمستقیم متغیرها ،شناسایی و عوامل و پیشرانهای اصلی و استفاده
از آن ها در سناریونویسی ،درک کلی از سیستم و پرهیز تحلیل جزئی ،شناسایی عوامل ناپایدار کننده سیستم ،شناسایی
محیط به واسطه سنجش تأثیرگذاری .نرمافزار سناریو برای انجام محاسبات پیچیده سناریونویسی در شبکههای تأثیرات
کیفی طراحی شده است .شبکه تأثیرات کیفی بهعنوان مفهوم سیستمی از توصیفات در بسیاری رشتهها استفاده میشود.
به نحوی که پس از انتخاب عوامل کلیدی ،هریک از عوامل به وضعیتهای مختلف طبقهبندی شد و این وضعیتها
برای تمام عوامل کلیدی به صورت ماتریسی (ماتریس اثرات متقابل ) در اختیار متخصصین توسعه قرار میگیرد .تکنیک
تحلیل این نرمافزار به  CIBمعروف است و هدف آن بهینهسازی سناریوها و قابل اطمینان کردن آن هاست CIB .یک
فرم ویژه و پیشرفته از تحلیل اثر متقابل میباشد که برای تحلیل تعادل اثر متقاطع در سیستمهای کیفی و برای مباحث
چندرشتهای (مانند سناریوها) تهیه میشود .در واقع  CIBتلفیقی از نظرات کارشناسان و الگوریتم تحلیل میباشد .هدف از
تحلیل  ،CIBشناسایی فرضهایی با سازگاری داخلی در ساختار تحلیل سناریوها میباشد (همان .)2013 ،کارشناسان
قضاوتهای اثر متقابل را براساس توصیفات کیفی (مانند :تقویتکننده اثر یا محدودکننده اثر) انجام میدهند و یک شبکه
فشرده را تعریف میکنند .نکتهای که در هنگام تکمیل ماتریس باید به آن توجه داشت این است که ،متغیرهای موجود در
سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تأثیر میگذارند ،بدین ترتیب متغیرهای سطرها ،تأثیرگذار و متغیرهای ستونها،
تأثیرپذیر خواهند بود .دادههای اثر متقابل بر اساس طیف عددی از  3تا  -3تکمیل میشود که بصورت زیر خواهد بود:
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=-3تاثیر محدودکننده قوی=-1 ،تاثیر محدودکننده متوسط=-2 ،تاثیر محدودکننده ضعیف=0 ،بدون تاثیر=1 ،تاثیر
تقویتکننده ضعیف=2 ،تاثیر تقویتکننده متوسط=3 ،تاثیر تقویتکننده قوی.
تنظیمات پایداری این شبکه پیچیده (سناریوهای پایدار) به وسیله الگوریتم تعادل اثر متقاطع محاسبه میشود که
بازتاب دهنده تعادل سیستماتیک اثرهای غیرمستقیم هستند و مجموعهای از حاالت سیستم آینده را ایجاد میکنند .تعادل
اثر متقاطع از رویکرد سیستم تعادلی زوجی استفاده میکند.

متغیرهای تأثیرگذار

متغیرهای دوگانه

متغیرهای ریسک

متغیرهای تعیین کننده

متغیرهای هدف

تأثیر
گذار
ی

متغیرهای تنظیمی
متغیرهای اهرمی ثانویه

متغیرهای مستقل

تأثیرپذیری



شکل.1وضعیتوموقعیتمتغیرهادرتحلیل MIC MAC


()MICMAC

شکل.2فرایندپژوهش 
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محدودهموردمطالعه 
شهر ایالم مرکز استان ایالم از نظر عرض جغرافیایی در  46درجه و  26دقیقه طول شرقی و  32درجه و  38دقیقه عرض
شمالی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در غرب و جنوب غرب کشور قرار دارد .ارتفاع این شهر از سطح دریا
 1363متر است .این شهر در دره ایی کوهستانی و در دامنه جنوبی کبیر کوه از سلسه جبال زاگرس واقع شده است بر
اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1395شهر ایالم حدود 235هزار نفر جمعیت دارد(شیخی،
 .)131 :1397این شهر از نظر محدوده منطقهای شامل  4منطقه شهری است(مطالعات بازنگری طرح جامع.)1392 ،
موقعیت جغرافیایی شهر ایالم در تقسیمات سیاسی کشور به شکل جز به جز در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل.3محدودهموردمطالعه 



یافتههایپژوهش

عواملکلیدیوپیشرانهایمؤثربرتوسعهشهرایالم

در پژوهش حاضر جهت شناسایی متغیرهای اولیه موثر بر وضعیت آینده توسعه شهر ایالم از روش پویش محیطی از
طریق گروه متخصصان استفاده شده است ،که ابتدا به جست و جوی انتخاب گروه متخصصان و کارشناسان و مجریان
دخیل در حوزه موضوع مورد مطالعه پرداخته شد و بعد از انتخاب آنها با توجه به روشهای مختلف
پرسشگری(پرسشنامههای کامالً تشریحی ،مصاحبه و  )...فرآیند انجام پرسشگری و استخراج نظرات آنها در حوزه مورد
مطالعه در مرحله اول انجام گرفت و در مرحله بعدی از گروه متخصصان و کارشناسان خواسته میشود که درباره نظرات
سایر اعضای دخیل نیز ،داوری کنند و در نهایت بعد از پایش متغیرها 53 ،متغیر طبق جدول زیر بهعنوان متغیرهای اولیه
موثر بر وضعیت آینده توسعه شهر ایالم انتخاب شدند و با استفاده از نرمافزار میک مک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابعاد ماتریس  53در 53در شش بخش تنظیم شد .نتایج نشانمیدهد ،درجه پرشدگی ماتریس  % 84/83است که بیانگر
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آن است که عوامل انتخاب شده تأثیر زیاد و پراکندهای بر همدیگر گذاشتهاند و در واقع سیستم از وضعیت ناپایداری
برخوردار بوده است .از مجموع  2383رابطه قابل ارزیابی بین متغیرهای این ماتریس ،تعداد  426مورد ارزش صفر(عدم
رابطه مستقیم) 1304 ،رابطه دارای ارزش یک (تأثیرگذاری پایین)910 ،رابطه دارای ارزش دو (تأثیرگذاری متوسط) و
 169رابطه دارای ارزش سه (تأثیرگذاری باال) بودهاند .از طرف دیگر ماتریس بر اساس شاخصهای آماری با دو بار
چرخش دادهای از مطلوبیت و بهینهشدگی  100درصد برخوردار بوده که در واقع از روایی باالی پرسشنامه و پاسخهای آن
حکایت میکند.
جدول.1متغیرهاوعواملاولیهمؤثربرتوسعهشهرایالم 
ردیف 

طبقهبندی 


ناممتغیر 

1

اقتصادی

توان ایجاد اشتغال ،جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی ،توسعه صادرات و واردات ،افزایش تسهیالت و
خدمات عمومی ،فقرو بیکاری ،افزایش نیروی متخصص ،افزایش درآمد سرانه ،قیمت زمین ،تورم

2

اجتماعی

توسعه آموزشی ،مشارکت اجتماعی شهروندان ،ساماندهی فعالیتهای اجتماعی ،مهاجرت شهروندان،
افزایش آگاهی شهروندان ،الگوهای مصرف ،باالبردن سطح سواد

3

سیاسی

وجود سازمانهای مردم نهاد ،ضرورت اجرایی مدیریت یکپارچه شهری ،موقعیت ژئوپولیتیکی شهر و
همسایگی با عراق ،مدیریت اجرایی ،رقابت سالم سیاسی احزاب

4

فرهنگی

حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی ،فرهنگ شهری ،برگزاری جنگ شادی ،بافت قومی قبیلهای

5

کالبدی -
فضایی

حفظ زمینهای کشاورزی موجود در اطراف شهر ،وضعیت ترافیک شهری ،ضرورت محلهبندی ،توسعه
جاذبههای شهری ،ایجاد پارکینگ ،توسعه غیرقانونی شهر ،نورپردازی  ،توسعه راههای ارتباطی ،توسعه
حاشیه نشینی ،توسعه حمل و نقل عمومی ،نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی ،مکانیابی
کاربریهای شهری در نقاط مختلف شهر ،حفظ چشماندازهای طبیعی  ،اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر

6

زیستمحیطی

ریزگردها ،آموزش نحوه مصرف انرژی ،توسعه و گسترش پارکها و فضاهای سبز درون شهری
آلودگی شهری ،جمعآوری و نحوه دفع فاضالب و زباله ،آموزش و تبلیغات بازیافت زباله ،ایجاد کمربندهای
سبز به دور واحدهای فضایی شهر ،حفاظت از تنوع زیستی ،حذف نقاط بحرانی سیل در حاشیه شهرها ،توسعه
روستاهای چسبیده به شهر ،شیب مناسب ،جهت شیب ،قابلیت اراضی ،وضعیت آب شهری

منبع:یافتههایپژوهش



تحلیلاولیهدادههایماتریسوتأثیراتمتقابل 

جدول.2
ابعاد
ماتریس 
53*53

تعداد

تعداد

تکرار  صفرها 
426
2

تعداد

تعداد

تعداد

یک 
1304

دو 
910

سه 
169

مجموع 
2383

درجهپر
شدگی 
%84/83

منبع:یافتههایپژوهش 


بندیپیشرانهابراساسمیزانتأثیرگذاریوتأثیرپذیری 


رتبه
براساس نتایج تحلیلی این ماتریس(جدول ،)3پیشرانهای «وجود سازمانهای مردم نهاد ،ضرورت اجرایی مدیریت یکپارچه
شهری ،موقعیت ژئوپولیتیکی شهر ایالم و همسایگی با عراق ،مدیریت اجرایی» دارای بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
بوده و سایر پیشرانها در مراتب بعدی قرار دارند.
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بندیپیشرانهابراساساثرگذاری-اثرپذیریمستقیم

جدول .3
رتبه
رتبه 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
 53

ناممتغیر 
وجود سازمانهای مردم نهاد
ضرورت اجرایی مدیریت یکپارچه شهری
موقعیت ژئوپولیتیکی شهر ایالم با عراق
مدیریت اجرایی
رقابت سالم سیاسی احزاب
ریزگردها
آموزش نحوه مصرف انرژی
توسعه پارکها و فضاهای سبز درون شهری
آلودگی شهری
جمع آوری و نحوه دفع فاضالب و زباله
آموزش و تبلیغات بازیافت زباله
ایجاد کمربند سبز به دور واحدهای فضایی شهر
حفاظت ز تنوع زیستی
حذف نقاط بحرانی سیل در حاشیه شهرها
توسعه روستاهای چسبیده به شهر
شیب مناسب
جهت شیب
قابلیت راضی
وضعیت آب شهری
حفظ زمینهای کشاورزی موجود در اطراف شهر
وضعیت ترافیک شهری
ضرورت محله بندی
توسعه جاذبههای شهری
ایجاد پارکینگ
توسعه غیر قانونی شهر
نورپردازی
توسعه راههای ارتباطی
توسعه حاشیه نشینی
توسعه حمل و نقل عمومی
نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده تاریخی
مکانیابی کاربریهای شهری در نقاط مختلف شهر
اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر
حفظ چشم اندازهای طبیعی
تواجد ایجاد اشتغال
جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
توسعه صادرات و واردات
افزایش تسهیالت و خدمات عمومی
فقروبیکاری
افزایش نیروی کارمتخصص
افزایش درآمد سرانه
قیمت زمین
تورم
توسعه آموزشی
مشارکت اجتماعی شهروندان
ساماندهی فعالیتهای اجتماعی
مهاجرت شهروندان
افزایش آگاهی شهروندان
الگوهای مصرف
باالبردن سطح سواد
حفاظت از آثارتاریخی و فرهنگی
فرهنگ شهری
قابلیت اراضی
وضعیت آب شهری 
جمع کل
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میزانتأثیرگذاری 
(جمعسطرها) 
99
122
59
118
62
32
48
72
81
66
66
56
55
53
59
47
49
71
70
70
77
67
75
60
58
40
54
55
70
72
84
92
69
62
77
67
81
59
67
75
66
61
77
84
82
59
76
76
78
74
81
71
70
3536

ناممتغیر 
وجود سازمانهای مردم نهاد
ضرورت اجرایی مدیریت یکپارچه شهری
موقعیت ژئوپولیتیکی شهر ایالم با عراق
مدیریت اجرایی
رقابت سالم سیاسی احزاب
ریزگردها
آموزش نحوه مصرف انرژی
گسترش پارکهاو فضاهای سبز درون شهری
آلودگی شهری
جمع آوری و نحوه دفع فاضالب و زباله
آموزش و تبلیغات بازیافت زباله
ایجاد کمربند سبز به دور واحدهای فضایی شهر
حفاظت ز تنوع زیستی
حذف نقاط بحرانی سیل در حاشیه شهرها
توسعه روستاهای چسبیده به شهر
شیب مناسب
جهت شیب
قابلیت راضی
وضعیت آب شهری
حفظ زمینهای کشاورزی موجود در اطراف شهر
وضعیت ترافیک شهری
ضرورت محله بندی
توسعه جاذبههای شهری
ایجاد پارکینگ
توسعه غیر قانونی شهر
نورپردازی
توسعه راههای ارتباطی
توسعه حاشیه نشینی
توسعه حمل و نقل عمومی
نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده تاریخی
مکانیابی کاربریهای شهری در نقاط مختلف شهر
اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر
حفظ چشم اندازهای طبیعی
تواجد ایجاد اشتغال
جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
توسعه صادرات و واردات
افزایش تسهیالت و خدمات عمومی
فقروبیکاری
افزایش نیروی کارمتخصص
افزایش درآمد سرانه
قیمت زمین
تورم
توسعه آموزشی
مشارکت اجتماعی شهروندان
ساماندهی فعالیتهای اجتماعی
مهاجرت شهروندان
افزایش آگاهی شهروندان
الگوهای مصرف
باالبردن سطح سواد
حفاظت از آثارتاریخی و فرهنگی
فرهنگ شهری
قابلیت اراضی
وضعیت آب شهری
جمع کل

میزانتأثیرپذیری 
(جمعستونها) 

91
126
60
131
53
52
58
87
87
78
77
73
82
60
70
62
57
75
70
76
78
69
71
58
50
35
69
49
74
69
84
76
82
71
75
68
65
55
66
66
54
44
63
71
71
51
75
62
63
58
78
75
70
3536
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بررسیوتحلیلپیشرانهابراساسموقعیتقرارگیریدرپالناثرگذاری-اثرپذیری 

میزان تأثیرپذیری پیشرانها در کنار تأثیرگذاری نشاندهنده ماهیت یک پیشران میباشد .پیشرانهایی که تأثیرگذاری
زیادی روی سایر پیشرانها دارند اما خود کمتر تحت تأثیر قرار میگیرند جزو پیشرانهای محیطی یا ورودی سیستم
محسوب میشوند .در مقابل ،پیشرانهایی که بیشترین اثرپذیری وکمترین اثرگذاری را دارند پیشرانهای هدف یا خروجی
سیستم اند .نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی ،حاکی از میزان پایداری و ناپایداری سیستم است .در حوزه
روش تحلیل اثرات این نرمافزار در مجموع دو نوع پراکنش تعریف شده است که به نام سیستمهای پایدار و سیستمهای
ناپایدار معروف هستند .در سیستم پایدار پراکنش متغیرها به صورت  Lاست یعنی برخی متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و
برخی دارای تأثیرپذیری پایین هستند .در سیستمهای ناپایدار وضعیتی پیچیدهتر از سیستمهای پایدار دارند .در این
سیستم ،متغیرها د ر حول محور قطری صفحه پراکنده هستند و متغیرها در اکثر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری را نشان میدهند که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل مینماید .با این حال در این سیستم
نیز روشهایی وجود دارد که میتواند گزینش و شناسایی عوامل کلیدی باشد .ماتریس نهایی که از نرمافزار میکمک
گرفته شده شامل پنج ناحیه مهم و اساسی است که شامل موارد زیر است:

ناحیهاول(متغیرهایتأثیرگذار) 

در این ناحیه مهمترین و با ارزشترین متغیرها و شاخصها قرار دارند .بنابراین در این ناحیه هم شاخصهای اصلی
تأثیرگذار هم شاخصهای تأثیرپذیر در توسعه شهر ایالم قرار دارند .در واقع پایداری و توسعه شهر ایالم به این متغیرها
وابسته است و بهعنوان متغیرهای کلیدی و تعیین کننده توسعه آینده شهر شناخته میشوند .این متغیرها عبارتند از :طرح
جامع و تفضیلی ،ترافیک شهری ،تسهیالت و خدمات عمومی ،مشارکت شهروندان ،سازماندهی فعالیتهای اجتماعی.
ناحیهدوم(متغیرهایدووجهی) 

در این ناحیه متغیرها و شاخصهایی هستند که بیشتر تأثیرگذار و کمتر تأثیرپذیرند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
شاخصهای تأثیرگذار بر توسعه شهر ایالم عبارتند از :مدیریت اجرایی ،مدیریت یکپارچه شهری ،وجود سازمانهای مردم
نهاد.
ناحیهسوم(متغیرهایمستقل) 

این ناحیه مشتمل بر شاخصهایی است که رفتار مستقلی در توسعه شهر دارند و نشاندهنده متغیرهایی که هم میزان
تأثیرگذاری و هم میزان تأثیرپذیری کمی بر متغیرهای دیگر در توسعه شهر دارند و عبارتند از :بافت قومی و قبیلهای،
تورم ،فقر ،بیکاری ،مهاجرت ،رقابت سیاسی ،توسعه غیرقانونی شهر ،حاشیهنشینی ،نورپردازی ،ایجاد پارکینگ.
ناحیهچهارم(متغیرهایتأثیرپذیر) 

در این ناحیه شاخصهایی قرارگرفتهاند که بیشتر تأثیرپذیر و کمتر تأثیرگذارند .نتایج حاصل از پژوهش شاخصهایی که
بیشتر تأثیرپذیری را دارند عبارتند از :توسعه و گسترش پارکها و فضای سبز درون شهری.
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ناحیهپنجم(متغیرهایتنظیمکننده) 


این ناحیه ،که در بخش مرکزی مح ور توسعه شهر قرار دارد ،به نوعی با نقش مرکز محوری بر دیگر نواحی رابطهای
مستقیم داردکه عبارتند از :مکانیابی ،چشمانداز ،جاذبه شهر ،جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ،آگاهی مردم،
فرهنگ شهری و آلودگی شهری.

ناحیه 2

ناحیه 1

مدیریت اجرایی ،ضرورت اجرایی مدیریت یکپارچه شهری،
وجود سازمانهای مردم نهاد

طرح جامع و تفصیلی ،ترافیک شهری ،تسهیالت و خدمات
عمومی ،مشارکت شهروندان ،سازماندهی فعالیتهای اجتماعی

ناحیه 5
مکانیابی ،چشم انداز ،جاذبه شهر،
جذب سرمایه گذاریهای داخلی و
خارجی ،آگاهی مردم ،فرهنگ شهر،
آلودگی شهری
ناحیه 4
توسعه و گسترش پارکها و فضاهای سبز درون شهری

ناحیه 3

بافت قومی و قبیله ی ،تورم ،فقر ،بیکاری ،مهاجرت ،رقابت
سیاسی ،توسعه غیرقانونی شهر ،حاشیه نشینی ،نورپردازی،
ایجاد پارکینگ


شکل.4جایگاههریکازعواملدرنقشهتأثیرگذاری–تأثیرپذیری 

شکل.5پراکندگیمتغیرهاوجایگاهآناندرمحورهایتأثیرگذاری–تأثیرپذیری 
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شکل.6ارتباطمستقیمبینمتغیرها 





شکل.7نمودارروابطغیرمستقیمبینمتغیرها 
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انتخابعواملکلیدیمؤثربرتوسعهشهرایالم 
از میان  53عامل بررسی شده در این پژوهش 10 ،عامل اصلی بهعنوان عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه شهر ،انتخاب شده
و با نظریه پایه توسعه شهر تطبیق داده شده است .میان این عوامل ،ضرورت اجرایی یکپارچه مدیریت شهری از نظر
کارشناسان توسعه بهعنوان مؤثرترین و کلیدیترین عامل انتخاب شده است .در جدول زیر  10متغیر تأثیرگذار مهم از
میان  53متغیر مورد بررسی در روش مستقیم آورده شدهاند:
جدول .4عواملکلیدیتأثیرگذار(مستقیموغیرمستقیم)وانتخابنهایی 
عواملکلیدی(مستقیموغیرمستقیم) 
ردیف 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

متغیرمستقیم 
ضرورت اجرایی مدیریت یکپارچه شهری
مدیریت اجرایی
وجود سازمانهای مردم نهاد
اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر
مکانیابی کاربریهای شهری در نقاط مختلف شهر
مشارکت اجتماعی شهروندان
ساماندهی فعالیتهای اجتماعی
آلودگی شهری
افزایش تسهیالت و خدمات عمومی
فرهنگ شهری

متغیرغیرمستقیم 
ضرورت اجرایی مدیریت یکپارچه شهری
مدیریت اجرایی
وجود سازمانهای مردم نهاد
اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر
مکانیابی کاربریهای شهری در نقاط مختلف شهر
مشارکت اجتماعی شهروندان
ساماندهی فعالیتهای اجتماعی
آلودگی شهری
فرهنگ شهری
افزایش تسهیالت و خدمات عمومی

منبع:یافتههایپژوهش 



سناریوسازی 
 10عامل به عنوان عوامل کلیدی مؤثر در وضعیت آینده توسعه شهر ایالم شناخته شدند .این عوامل در صحنه پیشروی
برنامهریزی ،در وضعیتهای مختلفی قابل تصور هستند که این وضعیتهای احتمالی برای آینده پیش روی توسعه شهر
ایالم از نظر برنامهریزی بسیار با اهمیت هستند .به همین دلیل تحلیل دقیق شرایط پیش رو و تعریف وضعیتهای
احتمالی الزمه تدوین سناریوها است .در این راستا جهت تدوین وضعیتهای احتمالی در این مرحله از طریق روش دلفی
از کارشناسان متخصص نظر خواهی شده که در نهایت با جمعبندی آنها  30وضعیت محتمل برای  10عامل تعریف
گردید .وضعیتهای محتمل برای هر عامل متفاوت از سایر عوامل بود و تنها ویژگی مشترک آنها وجود طیفی از
وضعیتهای مطلوب تا نامطلوب است که به  3وضعیت متناسب با شرایط کلیدی تفکیک شده است .جدول شماره (،)5
وضعیتهای محتمل را به تفکیک عامل کلیدی نشان میدهد.
بر اساس وضعیتهای احتمالی آینده پیشروی شهر ایالم مجموعاً  30وضعیت مختلف برای  10عامل کلیدی
طراحی گردید که این وضعیتها طیفی از شرایط مطلوب تا بحرانی را شامل میشدند با طراحی وضعیتها ،ماتریس
 30*30مجد داً همانند مرحله قبل در تعیین عوامل کلیدی ،پرسشنامه مفصلی با راهنمای کار تهیه و در اختیار متخصصان
قرار گرفت .متخصصین با طرح این سوال که «اگر هر یک از وضعیتهای 30گانه در شهر اتفاق بیفتد چه تأثیری بر
وقوع یا عدم وقوع سایر وضعیتها خواهد داشت؟» با جمعآوری دادهها که توسط متخصصین صورت گرفت امکان
استفاده از نرم افزار سنارو ویزارد فراهم گردید .با توجه به این که هدف ما تهیه سناریوهای ممکن از ترکیب  30وضعیت
برای  10عامل است انتظار میرود چندین میلیون سناریوی ترکیبی از بین آنها استخراج شود که شامل همه احتماالت
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ممک ن در آینده است .نرم افزار سناریو ویزارد با محاسبات پیچیده و بسیار سنگین ،امکان استخراج سناریوهای با احتمال
قوی ،سناریو با احتمال ضعیف و سناریوهای با احتمال سازگاری و انطباق باال را برای محقق فراهم میآورد .سناریوی
پردازش شده توسط این نرم افزار برای توسعه شهر ایالم به شرح زیر است:
 2سناریوهای قوی 17 ،سناریوهای با سازگاری باال(سناریوهای باور کردنی) 93 ،سناریوهای ضعیف
بر اساس این ویژگی از نرمافزار ،امکان افزایش دامنه سناریوهای قوی ممکن میشود و بنابراین با یک واحد افزایش
که واحد استاندارد افزایش این دامنه بر اساس نرمافزار است تعداد  17سناریوی معقول و منطقی جهت برنامهریزی و
سیاستگذاری حاصل میشود .با توجه به سناریوهای با سازگاری باال (تعداد  17سناریوی فوق) ،سناریوهای مطلوب 3 ،1
و  ،4سناریوهای ایستا  ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2سناریوهای بحرانی  ،17 ،16 ،15 ،14این سه گروه نشاندهنده
وضعیتهای حاکم مؤثر بر توسعه شهر ایالم هستند.
عواملکلیدیووضعیتهایاحتمالیدرآینده 

جدول.5
عواملکلیدی 

ناماختصاریعامل 
A

وجود سازمانهای مردم نهاد

B

ضرورت اجرایی مدیریت
یکپارچه شهری

C

مدیریت اجرایی

D

آلودگی شهری

E

مکانیابی کاربریهای شهری
در نقاط مختلف شهر

F

اجرای طرح جامع و تفصیلی

G

افزایش تسهیالت و خدمات
عمومی

H

سازماندهی فعالیتهای
اجتماعی

I

مشارکت شهروندان

J

فرهنگ شهری

منبع:یافتههایپژوهش 


وضعیتهایاحتمالی 

پویایی مطلوب تعامالت سازنده بین نهادها
پویایی اندک تعامالت سازنده بین نهادها
رشد بیشتر تعارضات نسبت به تعامالت بین نهادها
مدیریت انرژی ،هزینه و زمان
کنترل مطلوب
ایجاد اغتشاشات
برنامه محور
محافظه کارانه
ضد توسعه انفعالی
سازماندهی صنایع آالینده شهر
کنترل وضعیت
دسترسی سهوالوصول برای عموم شهروندان
افزایش مکانیابیها
تعادل مکانها با همدیگر
مدیریت زمانی و مکانی و نیز هزینههای زیاد
اجرای طرح
تسریع در تهیه طرح
ناهماهنگی سازمانها در تهیه طرح
توسعه مناسب تسهیالت و خدمات عمومی
استاندارد سازی تسهیالت و خدمات موجود
کاهش تسهیالت و خدمات عمومی
تقویت هماهنگی و همکاری نهادهای ذیربط
حفظ نمادها ،آرمانها ،ارزشها ،هنجارها و رسوم
کاهش همکاری نهادها
افزایش آگاهی مردم
آمادهسازی ذهنی و اجتماعی مردم
عدم مشارکت
توسعه فرهنگی
مشارکت در فعالیتهای بازآفرینی ،خالقانه و فرهنگی
عدم توجه به هویت شهری

درجهمطلوبیت 
مطلوب
نامطلوب
بحرانی
مطلوب
نامطلوب
بحرانی
مطلوب
نامطلوب
بحرانی
مطلوب
نامطلوب
بحرانی
مطلوب
نامطلوب
بحرانی
مطلوب
نامطلوب
بحرانی
مطلوب
نامطلوب
بحرانی
مطلوب
نامطلوب
بحرانی
مطلوب
نامطلوب
بحرانی
مطلوب
نامطلوب
بحرانی

طیفرنگی 
سبز
زرد
قرمز
سبز
زرد
قرمز
سبز
زرد
قرمز
سبز
زرد
قرمز
سبز
زرد
قرمز
سبز
زرد
قرمز
سبز
زرد
قرمز
سبز
زرد
قرمز
سبز
زرد
قرمز
سبز
زرد
قرمز
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تحلیلسناریویبرتربرتوسعهشهرایالم 
در این قسمت سناریوی قوی و برتر توسعه شهر ایالم را که شامل :وجود سازمانهای مردم نهاد ،ضرورت اجرایی
مدیریت یکپارچه شهری ،مدیریت اجرای ،آلودگی شهری ،مکانیابی کاربریهای شهری در نقاط مختلف شهر ،اجرایی
طرح جامع و تفصیلی ،افزایش تسهیالت و خدمات عمومی ،سازماندهی فعالیتهای اجتماعی ،مشارکت شهروندان،
فرهنگ شهری (جدول )6و کامالً سازگار با آیندهنگری توسعه شهر میباشد در ارتباط با عوامل سیاسی ،فرهنگی،
زیستمحیطی ،کالبدی – فضایی ،اجتماعی بررسی و توصیف شده است .عناصر سناریو به صورت مجموعهای از
پیشفرضهای مورد حمایت متقابل هستند و توصیف و تحلیل مورد بحث آنان بر اساس قضاوت متقابل تأثیرات و
نظرات میباشد.
جدول.6بررسیوضعیتسناریوهایقویدرنرمافزارسناریوویزارد 
سناریواول 
عواملکلیدی 

سناریواحتمالی 

:Aوجود سازمانهای مردم نهاد

 :A1پویایی مطلوب تعامالت سازنده بین نهادها

:Bضرورت اجرایی مدیریت یکپارچه شهری

 :B1مدیریت انرژی ،هزینه و زمان

:Cمدیریت اجرایی

 :C1طرح محور

:Dآلودگی شهری

 :D1سازماندهی صنایع آالینده سطح شهر

 :Eمکانیابی کاربریهای شهری در نقاط مختلف شهر
 :Fاجرایی طرح جامع و تفصیلی
 :Gافزایش تسهیالت و خدمات عمومی
:Hسازماندهی فعالیتهای اجتماعی
 :Iمشارکت شهروندان
:Jفرهنگ شهری

 :E2تعادل مکانها با همدیگر
 :F2تسریع در تهیه طرح جامع
 :G1توسعه مناسب تسهیالت و خدمات عمومی
 :H1تقویت هماهنگی و همکاری نهادهای ذیربط
 :I1افزایش آگاهی سطح مردم
 :J1توسعه فرهنگی

منبع:یافتههایپژوهش 


در اینجا تمام عوامل را در ارتباط با پیشرانهای سناریو مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم که در جدول زیر اهمیت
وزنی آنها تعیین و ارائه شده است.
تأثیرپیشرانهابررویهم 

جدول.7


سناریوها 

A

B

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

A
C
D
E
F
G
H



I
J

B

2
2
2
2
2
1
1
2
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D C
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

E

F

G

H

I

J

2
1
2
2

2
2
1
2
2

2
1
2
2
2
1

1
2
2
1
2
1
2

2
2
2
2
2
2
2
1

2
2
2
1
2
2
1
1
2

2
2
1
2
1

2
2
2
2

2
2
2

1
2

2

جمع 
17
15
16
16
18
15
16
12
14
15

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،53شمارۀ،4زمستان1400

 1506
20
10
0


شکل.8وزنسناریوهادرمقایسهبایکدیگر 


نتیجهگیری
در جهان پر آشوب کنونی ،پیچیدگی و چند بعدی بودن مسائل شهری با رشد فنّاوری و موضوعات جهانی شدن به مراتب
بیشتر شده و همچنین عدم قطعیت شرایط و احتمال وقوع آیندههای گوناگون ،بر دشواری تصمیم گیری در مسائل
شهری افزوده است ،بنابراین در چنین شرایطی دست یافتن به یک جامعیت منطقی و عقالنی در سیاست گذاریهای
کالن و خرد سیستم توسعه شهری ضرورتی غیر قابل انکار است .همچنین رویارویی با چالش های پیشروی جوامع
شهری سبب شده تا بسیاری از طرح ریزان و مدیران به ضرورت پیش بینی روندها با استفاده از رویکرد نوین آینده
پژوهی به بررسی و تحلیل مسایل و موضوعات آینده جوامع شهری بپردازند.
این پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی و تحلیل مهم ترین عوامل موثر بر توسعه شهر ایالم و بررسی میزان
و چگونگی تاثیر گذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده شهر ایالممیپردازد .نتایج اصلی این پژوهش دارای دو
مرحله میباشد :مرحله اول نتایج مربوط به متغیرهای تعیینکننده توسعه شهر ایالم میباشد .به همین منظور 53،عامل در
 6بخش مطالعاتی(اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و )...و در ماتریس تحلیل اثرات تنظیم و در اختیار کارشناسان توسعه و
برنامهریزی شهر جمعآوری و با نرمافزار  MICMACتحلیل شد .در نهایت از میان  53عامل اولیه تعداد  10عامل عنوان
عوامل کلیدی مهم که بیشترین نقش را در وضعیت آینده توسعه شهر ایالم ایفا میکند انتخاب شدند ،که عبارتند از:
وجود سازمانهای مردم نهاد ،ضرورت اجرایی مدیریت یکپارچه شهری ،مدیریت اجرایی ،آلودگی شهری ،مکانیابی
کاربری های شهری در نقاط مختلف شهر  ،اجرای طرح جامع و تفصیلی ،افزایش تسهیالت و خدمات عمومی ،ساماندهی
فعالیتهای اجتماعی ،مشارکت شهروندان ،فرهنگ شهری .در این میان ،متغیرهای کلیدی توسعه در فرآیند سناریونگاری
توسعه شهر ایالم نقش و جایگاه ویژهای دارند .سپس با تعریف وضعیتهای احتمالی هر عامل در آینده پیشروی این
شهر ،تعداد  30وضعیت ممکن طراحی گردید .سپس با استفاده از قابلیتهای نرم افزار سناریو ویزارد  2سناریوی قوی،
 93سناریوی ضعیف و  17سناریوی باورکردنی استخراج شد .در مجموع باید گفت نتیجه اصلی این تحقیق نشاندهنده
آن است که وضعیت آینده توسعه شهر ایالم شرایط فعلی را با روندی بینابین و روبه بهترشدن ادامه میدهد.
نتایج این پژوهش با تحقیقات نجفی( )1399با عنوان تحلیل عوامل موثر بر توسعه شهرهای مرزی با رویکرد آینده
پژوهی(نمونه موردی  :شهر زابل) ،زالی و همکاران( )1396در زمینه آینده نگاری توسعه منطقه ای استان گیالن ،ربانی و
همکاران( ،) 1398آینده نگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری ،حیدری و
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همکاران( )1398در زمینه تحلیل محیط شهری پایدار در شهرهای کردنشین ایران با رویکرد آینده نگاری(مورد مطالعه:
شهر سقز) همخوانی دارد .همچنین نتایج این پژوهش با مقاله رضایی و همکاران ( )1399با عنوان شناسایی عوامل
کلیدی مؤثر بر بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد آیندهپژوهی (مورد شناسی :بافت ناکارآمد شهر یزد) درشناسایی عوامل
کلیدی موثر مانند تحریمهای بینالمللی ،نهادهای اجتماعی و مدنی ،تورم ،نهادهای موازی در اغلب بخشهای حاکمیتی،
تمرکز ادارهها و مراکز دولتی در پایتخت ،عملکرد دستگاههای نظارتی و بازرسی ،سرمایهگذاری داخلی و خارجی،
فناوریهای نوین ،بحران نظام اداری و بحران مالی سازگاری بسیار کمی نشانمیدهد.
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