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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوری اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمندان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوی
و جوانان این مرﺯ و بوم صورﺕ گیرد .به گواه تاریﺦ و تجارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اقتﻀاﺋاﺕ ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهای علمی ،تﺨصصی
و فﮑری درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاری نشســتهای علمی و تﺨصصی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههای مركز ،انتشار صدها مقالﺔ ارﺯشــمند و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوﺯه
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،آثاری را به صورﺕ تﻚنگاشتهای علمی فاخر منتشر نماید .تﻚ
نگاشت نوشتاری تﺨصصی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ یﻚ پﮋوهشگر خﺒره در یﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حجم و محتوا حد فاصﻞ مقاله و كتاﺏ است و نویسنده
با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨصصی پیشین و افزودن یافتههای پﮋوهشی جدید خود
و تحلیﻞ جامﻊ و منسجم آنها افقهای تاﺯهای را در ﺯمینه مورد بررسی میگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مجلداﺕ مﺨتلﻒ منتشر میشوند،
حاصﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمندان و محققان دانشگاهی و حوﺯوی است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاری ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨصصان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار صاحﺐنﻈران قرار میگیرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهای ارﺯنده نویسندگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاری رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتوای علمی بتواند افقهای نو و
روشنی را در پیﺶ ﭼشم متﺨصصان دانشگاهی و حوﺯوی بگشاید و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوین
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و تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گامهای بلندتر و استوارتری برداشته شود.
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چکیده
برنامهری��زی یک��ی از وظای��ف اصلی مدیریت اس��ت که هم��واره مورد توج��ه مدیران و
سیاستگذاران بوده اس��ت .زمانی که برنامهریزی در مقیاسهای کالن مورد توجه باشد
پیچیدگیهای خاصی متوجه فرایند برنامهریزی اس��ت که ممکن اس��ت منجر به بوجود
آم��دن تعارض��ات در برنامهها گردد .در این پژوهش تعارض��ات بین برنامهای مورد توجه
قرار گرفته و تعارضات مابین برنامههای ملی با الگوی اس�لامی-ایرانی پیش��رفت بررسی
شده است .منظور از برنامههای ملی برنامه هایی است که توسط سازمانهای ملی تدوین
ش��ده و مورد استفاده قرار میگیرند .از آنجا که الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت یک سند
باالدس��تی است که تمامی برنامههای ملی و سایر اس��ناد باالدستی باید در هماهنگی و
سازگاری با آن تدوین گردند ،توجه به مسئله تعارض بین برنامههای ملی و الگو میتواند
از اهمیت باالیی برخوردار باش��د .مهمترین مسئله در رفع تعارض نگاه جامع برنامهریزان
به تمامی ابعاد برنامهها اس��ت تا حتی المقدور تعارضی واقع نگردد اما در برنامههای ملی
به دلیل پیچیدگی و وس��عت برنامهها وقوع تعارض اجتناب ناپذیر است .در این پژوهش
مدلی براساس تکنیکهای برنامهریزی چند معیاره برای شناسایی و کاهش تعارضات در
برنامههای ملی پیشنهاد گردیده و مزایای استفاده از آن مورد بحث واقع شده است.
واژگان کلیدی :برنامهریزی ،تعارض ،الگوی اس�لامی-ایرانی پیشرفت ،برنامهریزی چند
معیاره
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