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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوری اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوزوی
و جوانان اين مرز و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوی اسالمي ايراني پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهای علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑری درباره پیشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاری نشســتهای علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههای مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعي در حوزه
الگوی اســالمي ايراني پیشــرفت ،آثاری را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهای علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاری تﺨﺼﺼي و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚ نگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پردازﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پیشین و افزودن يافتههای پﮋوهشي
جديد خود و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهای تازهای را در زمیﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهای الگوی اسالمي ايراني پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي از اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوزوی است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابي ،ويراســتاری ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگیرد .در پايان از مساعدﺕها و تالﺵهای ارزنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياری رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .امید است اين محتوای علمي بتواند افق های نو و
روشﻨي را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوزوی بگشايد و هر روز در ﻃي مسیر تدوين و
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چكيده
در راس��تای تحقق بخش��ی به فرموده مقام معظم رهبری در خصوص ارائه الگوی ایرانی
اسالمی پیشرفت و بومی سازی مدلهای روز دنیا برای استفاده بهینه در پیشرفت کشور،
این تکنگاش��ت به دنبال ارائه الگوی نوینی در بهرهگی��ری از مدلهای آینده پژوهی در
تدوین برنامههای توس��عه منطقهای مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اس�لامی است .همچنین
ب��ا بهرهگيري از رويكردهاي مديريت اس��تراتژيك و آيندهپژوهي و ب��ا اتكا به مدلهاي
برنامهريزي بر پايه س��ناريو ،به بحث در خصوص توس��عه آتي استان آذربايجان شرقي به
عنوان یک نمونه عملی براساس سند چشمانداز ملي و نظريه پايه توسعه استان ميپردازد.
چارچوب نظري تکنگاش��ت حاضر ،پارادايم هنجاري در برنامهري��زي با حفظ وفادارای
به اسناد باالدس��تي با رویکرد الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت است .بکارگیری روشهاي
دلفي ،تحليل تاثيرات متقاطع ،سناريونويسي و برنامهريزي پابرجا در این تحقیق ،تركيب
جامع و انعطافپذيري در ارائه روش جديد آيندهنگاري توسعه منطقهاي ارائه داده است.
نرمافزارهای میک مک و س��ناریوویزارد ب��راي اولين بار در ارائه الگوی جدید برنامهريزي
توسعه منطقهاي در این تکنگاشت بكار گرفته شده و نتايج بسيار خوب و قابل اطميناني
نيز نش��ان داده اس��ت .در اين تکنگاش��ت در مرحله اول 76 ،عامل موثر بر روند توسعه
اس��تان به روش دلفي شناس��ايي و اثرات اين عوامل بر همديگر توسط كارشناسان خبره
مورد سنجش قرار گرفت که نتيجه آن شناسايي  14عامل كليدي از بین  76عامل  بود.
از طرف دیگر نظریه پایه توس��عه اس��تان به صورت تفصیلی بررسی و محورهاي  22گانه
آن بهعنوان سند باالدستی با  14عامل کلیدی تطبيق و عوامل مغفول به مجموع عوامل
کلیدی اضافه ش��د كه مجموعاً تعداد به  18عامل افزايش پيدا كرد .با توجه به ضرورت
محدود کردن عوامل جهت سناريونويس��ي ،با تلفيق برخی عوامل با همديگر ،نهايتا 7 14
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عامل نهايي كه پوش��ش دهنده ابعاد مختلف نظريه پايه توس��عه اس��تان بودند استخراج
گردید .برای عوامل فوق بر اس��اس ایده سناریونویس��ی  59وضعیت ممکن و محتمل در
آینده استان تعریف گردید و با تشكيل ماتريس  59 ×59و بهرهگيري از دانش كارشناسان
توسعه و برنامهريزي در ارزیابی میزان تاثیرات وقوع هر یک از وضعیت ها بر وقوع یا عدم
وقوع وضعیت های دیگر در اس��تان ،با اس��تفاده از قابلیت های نرم افزار سناریوویزارد5 ،
س��ناريوي با احتمال وقوع بسيار باال 19،سناريوي با احتمال وقوع متوسط به باال و 291
سناريوي با احتمال وقوع پايين و ضعيف استخراج شد كه مبناي عمل اين تکنگاشت ،
تحليل  5سناريوي بسيار قوي و  19سناريوي با احتمال وقوع متوسط به باال قرار گرفت.
براس��اس نتايج ارائه ش��ده ،در مجموع به نظر می رسد تحقق اهداف نظريه پايه توسعه و
س��ند چشم انداز تا افق  1404در استان ممكن نيست و در بهترين سناريوي ممكن که
سناریوی دوم است ،تنها بخشي از اهداف توسعه استان قابل تحقق ميباشد و بخش ديگر
امکان بروز نخواهد یافت .از مجموع س��ناريوهاي  5گانه و  19گانه ،تنها  2س��ناريو كه
اتفاقا قويتر از س��اير سناريوها هستند وضعيت استان را در سالهاي آتي مطلوب نشان
ميدهند .نتايج تحقیق نش��ان ميدهد مديريت در س��طح استان نيازمند آسيب شناسي
ج��دي و ترميم تفكرمدیریتی در موضوع توس��عه و برنامه ریزی در راس��تای نظریه پایه
توسعه استان است .اين تکنگاشت ضمن ارائه راهبردهاي كالن و جهتگيريهاي اساسي
جهت تس��هيل تحقق اهداف اسناد باالدستي ،مديريتهاي كليدي در استان را براساس
محورهاي نظريه پايه توس��عه شناسايي و ساختار كالن مديريتي جديد براي استان را بر
اساس الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت ارائه داده است.
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