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چکیده
الگﻮی اﺳﻼمی -ایرانی پیشرفت با رویکرد مﻨﻄﻘهای ،چارچﻮبی برای ﺗﻌییﻦ مﺴیر ﺣرﮐت اﻗتﺼاد مﻨاﻃﻖ ﮐشﻮر ،ﻫﻢراﺳتا با جهتگیری
اﺳﻼمی -مﻠی پیشرفت اﺳت .مﺒﻨای ایـﻦ الگﻮ ،نﻈریه ﻋﺪالت اﻗتﺼادی مﻨﻄﻘهای و مﻌیارﻫای ﮐﻠی آن ،ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪالت ﺗﻮزیﻌی و ﺗﺨﺼیﺼی در
ﺳﻄﻮح مﻨﻄﻘهای و بیﻦمﻨﻄﻘهای اﺳت .ﻫﺪف پژوﻫش ﺣاضر ﺗﺪویﻦ ﺳﻨاریﻮﻫای مؤثر بر پیشرفت اﺳﻼمی ایرانی با رویکرد برنامهریزی
مﻨﻄﻘهای (آذربایجانغربی) اﺳت .نﻮع ﺗﺤﻘیﻖ ﮐاربردی -ﺗﻮﺳﻌهای و روش بررﺳی آن با ﺗﻮجه به روشﻫای جﺪیﺪ آیﻨﺪهپژوﻫی ،پیمایش
نﻈرات متﺨﺼﺼان (در چﻨﺪ مرﺣﻠه) در ﻗالب پرﺳشﻨامه (به صﻮرت ماﺗریس اثرات متﻘابل) اﺳت .برای ﺗجزیه و ﺗﺤﻠیل نتایج ﺗﺤﻘیﻖ از نرم-
2
افزارﻫای میکمک و ﺳﻨاریﻮ ویزارد اﺳتفاده شﺪه اﺳت .ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی مؤثر بر پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی با اﺳتفاده از نرمافزار میکمک
مشﺨصشﺪ و برای ﻫرﮐﺪام از ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی چﻨﺪ ﻋﺪمﻗﻄﻌیت در نﻈر گرفتهشﺪ و در نهایت ﺳﻨاریﻮﻫای مهﻢ ﺗأثیرگذار در پیشرفت آیﻨﺪه
اﺳتان با اﺳتفاده از نرم افزار ﺳﻨاریﻮ ویزارد3ﺗﺪویﻦ شﺪ .با ﺗﻮجه به نتایج نرم افزار میکمک  8ﻋامل ﮐﻠیﺪی ﺗأثیرگذار شﻨاﺳایی شﺪنﺪ .نتایج
مﺴتﺨرج از ﺳﻨاریﻮ ویزارد  8ﺳﻨاریﻮ با ﺳازگاری ﻗﻮی 124 ،ﺳﻨاریﻮ با ﺳازگاری ضﻌیف و  121ﺳﻨاریﻮی ناﺳازگار بﻮد .از بیﻦ ﺳﻨاریﻮﻫای
مﺤتمل ﺳﻨاریﻮی شماره  8بهتریﻦ وضﻌیتﻫا را برای آیﻨﺪه پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی اﺳتان در بر دارد .ﺳﻨاریﻮﻫای شماره 5 ،6 ،7
ﺳﻨاریﻮﻫایی ﻫﺴتﻨﺪ ﮐه بیشتر رونﺪ مﻮجﻮد را برای آیﻨﺪه اﺳتان در نﻈر گرفتهانﺪ و در نهایت ﺳﻨاریﻮﻫای شماره  3 ،1 ،2 ،4ﺳﻨاریﻮﻫایی
ﻫﺴتﻨﺪ ﮐه شامل وضﻌیتﻫای نﺴﺒتاً بﺤرانی و بﺤرانی ﻫﺴتﻨﺪ.
واژههای کلیدی :الگﻮی اﺳﻼمی-ایرانی پیشرفت ،آذربایجان غربی ،ﺗﻮﺳﻌه مﻨﻄﻘه ای ،آیﻨﺪه پژوﻫی ،ﻋﺪم ﻗﻄﻌیت.
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بیان مسأله:
دﺳترﺳی به ﺗﻮﺳﻌة مﻠی و مﻨﻄﻘهای آرمان بزرگ ﻫر مﻠتی اﺳت و ﺗﺤﻘﻖ ایﻦ مهﻢ مﺴتﻠزم آن اﺳت ﮐه برنامهریزان و
ﺳیاﺳتگذاران با شﻨاخت دﻗیﻖ وضﻌیت ﮐشﻮر و مﻨﻄﻘه ،بهتریﻦ الگﻮﻫا را برای ﺗﻌییﻦ مﺴیر ﺗﻮﺳﻌه انتﺨاب ﮐﻨﻨﺪ (zali and
) .atrian,2016:110با ﺗﻮجه به ایﻨکه با ﻫر ﺗفکری ﺳرزمیﻦ به نﺤﻮخاصی ﺳامان مییابﺪ )(papouli Yazdi,2004:4؛ ﺗﻮجه به -
الگﻮﻫای برنامهریزی ﺗﻮﺳﻌهای از اصﻮل اولیه رشﺪ و پیشرفت ﻫر ﮐشﻮر مﺤﺴﻮب میشﻮد؛ الگﻮﻫایی ﮐه مﻄابﻖ با فرﻫﻨگ و مﻠیت
ﻫر ﮐشﻮر بﻮده و ﻫمه نیازﻫای مادی و مﻌﻨﻮی آن ﮐشﻮر را پﻮششدﻫﺪ .اما متأﺳفانه الگﻮبرداری نامﻨاﺳب ﮐشﻮرﻫای در ﺣال-
ﺗﻮﺳﻌه از ﮐشﻮرﻫای ﺗﻮﺳﻌهیافته ،نهﺗﻨها ایﻦ ﮐشﻮرﻫا را به جایگاه واﻗﻌی خﻮدشان نرﺳانﺪه بﻠکه مشکﻼت ﻋﺪیﺪهای را دامﻦ
گیرشان ﮐردهاﺳت ) .(mottaghi and mottaghi,2014:69در ﮐشﻮر ایران ،از دﻫهﻫای ﻗﺒل اﺗکا به مﺪلﻫای ﮐﻼن و برجﺴته-
شﺪن نگرش بﺨشی ،مﺒﻨای ﺗهیه برنامهﻫای ﺗﻮﺳﻌه ﻗرار گرفته اﺳت ،شکاف بیﻦ ﺳیاﺳتﻫای رشﺪ اﻗتﺼادی و ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ
ﮐشﻮر روز افزون شﺪه و ﺗﻮزیع ﻋادالنه امکانات و مﺤرومیتزدایی ﮐه از مهمتریﻦ دغﺪغهﻫای مﻄرح شﺪه مﺴئﻮالن از ابتﺪای
انﻘﻼباﺳﻼمی ﺗاﮐﻨﻮن بﻮده اﺳت در اثر نگرش ﺗمرﮐزگرا و اﻗتﺼادمﺤﻮر نه ﺗﻨها ﻋﺪم ﺗﻌادلﻫا را در پهﻨهﺳرزمیﻦ ﮐاﻫش نﺪادهانﺪ،
بﻠکه بﻌض ًا مﻮجب ﺗشﺪیﺪ ﻋﺪمﺗﻌادلﻫای مﻨﻄﻘهای نیز شﺪهانﺪ و شاﻫﺪ ﺗمرﮐز ﺣجﻢ وﺳیﻌی از امکانات در نﻘاط مﺤﺪود (مازاد بر
ﺗﻮان اﮐﻮلﻮژیک و ظرفیت) باﻋث ﺗمرﮐز جمﻌیت ﮐشﻮر در ﻫمان نﻘاط شﺪه اﺳت و جمﻌیت در گﺴتره وﺳیﻌی از ﺳرزمیﻦ رو به
ﮐاﻫش نهاده و به ﺗﺒع آن ،ثروت و مﻨابع مالی به ﺳمت مﻨاﻃﻖ مرﮐزی و فﻘر و مﺤرومیت به ﺳمت مﻨاﻃﻖ دور دﺳت گﺴیل
یافته اﺳت (.)PourMohammadi,2014
به پیروی از ایﻦ رﻫیافت ،برخﻮرداری از مﻨابع و فرایﻨﺪ پﺨش ﺗﻮﺳﻌه در بیﻦ مﻨاﻃﻖ اﺳتان آذربایجان غربی به خﺼﻮص بیﻦ
مرﮐز و شهرﺳتانﻫای دیگر نیز به صﻮرت نابرابر و ﻗﻄﺒی«مرﮐز-پیرامﻮن» شکلگرفته اﺳت .ایﻦ مﺴئﻠه به نﺤﻮی اﺳت ﮐه
شهرﺳتانﻫای جﻨﻮبی اﺳتان به جز شهرﺳتان مهاباد ﻋمﺪﺗ ًا نﺴﺒت به شهرﺳتانﻫای شمالی اﺳتان از لﺤاظ برخﻮرداری از
شاخصﻫای ﺗﻮﺳﻌه مﺤروم بﻮده و از ﺳﻮی دیگر رونﺪ برخﻮرداری از مﻨابع به جای ﺗﻌادل و ﻋﺪالتمﺤﻮری در رونﺪ پﺨش آن،
ﻗﻄﺒیگرایی و شکاف ﻋمیﻖ را بﺨﺼﻮص ما بیﻦ مرﮐـز اﺳتان با ﺳایر شهرﺳتانﻫا گﻮشزد میﮐﻨﺪ ( MohammadiDehcheshmeh
)and Alizadeh,2014:72-73؛ در ﺣالیﮐه ﻗانﻮن اﺳاﺳی جمهﻮری اﺳﻼمی ایران مﺒتﻨی بر ﻋﺪالتاجتماﻋی اﺳت؛ و ایﻦ ﺗفکر
ﺳامانﺪﻫی فضا را به نﺤﻮی ﮐامﻼً متفاوت از آنﭽه ﻗﺒل از انﻘﻼب بﻮد میﻃﻠﺒیﺪ (.)Mousavi and Kahaki,2016:95
مﺴیر پیشرفت و ﺗﻮﺳﻌه ،ﻫمﻮاره با دشﻮاریﻫا و مﻮانﻌی مﻮاجه بﻮدهاﺳت؛ ولی گﻮیا با گذر زمان ایﻦ دشﻮاریﻫا و مﻮانع بیشتر
و شﺪیﺪﺗر میشﻮنﺪ و بر چالشﻫای مﺪیریت مﺴیر پیشرفت جامﻌه میافزایﻨﺪ .با افزایش مراﺗب پیﭽیﺪگی و ﺗﻨﻮع برنامهﻫای
مﻌﻄﻮف به پیشرفت ،چﻨیﻦ به نﻈر میرﺳﺪ ﮐه اﺗﺨاذ رویکردﻫای آیﻨﺪهپژوﻫانه و مﺒتﻨی بر ﺳﻨاریﻮ ضرورت دارد (pourezzat,
) .2015:1در ایﻦ راﺳتا ،ﺗﺤﻘیﻖ ﺣاضر به ﺗﺪویﻦ ﺳﻨاریﻮﻫای مؤثر بر پیشرفت اﺳﻼمی ایرانی با رویکرد برنامهریزی مﻨﻄﻘهای در
اﺳتان آذربایجانغربی میپردازد و به دنﺒال پاﺳخ به ﺳﻮال زیر اﺳت:
•

مهﻢﺗریﻦ ﺳﻨاریﻮﻫای مﺤتمل پیشروی پیشرفت اﺳﻼمی ایرانی اﺳتان آذربایجانغربی ﮐﺪامﻨﺪ؟

مبانی نظری تحقیق:
ﮐشﻮرﻫا برای پیشرفت اﻗتﺼادی و ﺗأمیﻦ رفاه اجتماﻋی بﻌﺪ از انﻘﻼب صﻨﻌتی به برنامهریزی روی آوردهانﺪ .ﮐشﻮرﻫای
ﺳرمایهداری غرب با نفی دخالت در اﻗتﺼاد بازار ،در ارﺗﺒاط با بﺤران رﮐﻮد بزرگ اﻗتﺼادی ﻃی ﺳالﻫای  1929-35به
ﺗجﺪیﺪنﻈرﻫایی در راﺳتای رونﻖ اﻗتﺼادی پرداختﻨﺪ .نﻈریهﻫای اﻗتﺼادی ﮐیﻨز1و مؤلفه رشﺪ اﻗتﺼادی ﻫارود -دومار2در اواخر
دﻫه  1930زمیﻨه نﻈری را برای دخالت ﻫﺪفمﻨﺪ دولت در اﻗتﺼاد بازار فراﻫﻢ نمﻮد .در جریان جﻨگ جهانی دوم ،برنامهریزی
اﻗتﺼادی ،ﺗﻮﺳط دولتﻫا انجام میگردیﺪ .در پایان جﻨگجهانیدوم دولتﻫای اروپایی و ژاپﻦ در راﺳتای ﮐمکﻫای اﻗتﺼادی
1

. M. Keynes.
. Harrod- Domar.
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بازﺳازی خﻮد را شروعﮐردنﺪ .پس از جﻨگجهانیدوم ،مفاﻫیمی چﻨﺪ از ﺗﻮﺳﻌه در جهان پﺪیﺪار گردیﺪ .متﻌاﻗب ایﻦ فرآیﻨﺪ
نﻈریه رشﺪ اﻗتﺼادی روﺳتﻮ در ﺳال  1960نمایان میشﺪ .بﺪیﻦ ﺗرﺗیب وﻗتی ﮐه مفهﻮم ﺗﻮﺳﻌه مﻘﺒﻮلیت یافت ،بﺴیاری از
ﮐشﻮرﻫای جﻨﻮب درصﺪد جﺒران ﻋﻘبمانﺪگی جامﻌه خﻮد برآمﺪنﺪ .در دﻫه  1950و  1960برنامهریزی مرﮐزی با نگرش مازاد بر
مﺼرف برای ﺳرمایه گذاری ،آﻫﻨگ ﺗﻮﺳﻌه ایﻦ ﮐشﻮرﻫا را شتاب بﺨشیﺪ .اما رشﺪ اﻗتﺼادی ﺳریع ،به شکﻠی ﺣاد در ﮐشﻮرﻫای
جﻨﻮب نمایان گردیﺪ و فضای مﻠی ﮐشﻮرﻫا دو پاره شﺪ .ﻫمﭽﻨیﻦ پارهای از ﮐشﻮرﻫا از رشﺪ اﻗتﺼادی برخﻮردار شﺪنﺪ و پاره ای
دیگر مﺤروم از رشﺪ اﻗتﺼادی گردیﺪنﺪ و نﻮﻋی ﻋﺪمﺗﻌادل مﻨﻄﻘهای و شکل ﺗﻮﺳﻌهنامﻮزون بﻌﺪ از جﻨگ جهانی دوم در
ﮐشﻮرﻫای جﻨﻮب به وجﻮد آمﺪ ( .)Ziiary,2014:7-8برنامهریزی مﻨﻄﻘهای فرآیﻨﺪی از برنامهریزی برای رفع ﻋﺪم ﺗﻌادلﻫای
مﻨﻄﻘهای و ﻫمﭽﻨیﻦ ایجاد ﺗﻌادلﻫای بیﻦودرون مﻨاﻃﻖ مﺤﺴﻮب میشﻮد (.)Ziiary and Mohammadi,2016:14-15
ﻫﺪف برنامهریزی مﻨﻄﻘهای را میﺗﻮان ﻋمران و ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ ،ایجاد دگرگﻮنی ﮐامل و اﺳاﺳی در ﮐﻠیه شئﻮنات زنﺪگی
مردم و بکارگیری نیروﻫای مادی و مﻌﻨﻮی و ﻃﺒیﻌی مﻨﻄﻘه ،ﮐاﻫش اختﻼف ﺳﻄح شهر و روﺳتا و ﺗﻮﺳﻌه پایﺪار مﻨﻄﻘهای،
ﺗﻌﺪیل ﺳاختاری ﺗﻮﺳﻌه اﻗتﺼادی -اجتماﻋی مﻨﻄﻘه ،افزایش درآمﺪ ﺳرانه در داخل مﻨﻄﻘه ،ﺗﻌییﻦ و گﺴترش نیروﻫای ﺗﺨﺼﺼی،
افزایش ﮐارایی اﻗتﺼادی ،اﻃمیﻨان از ﺣفاظت مﺤیطزیﺴت و بهﺒﻮد آن و اﺳتفاده از مﻨابعﻃﺒیﻌی ذﮐر نمﻮد (ﻋﻠیپﻮر و ﮐریﻢ-
زاده .)5 :1392،برنامهریزی مﻨﻄﻘهای با رفع ﮐمﺒﻮدﻫا و نارﺳائیﻫای مﻨاﻃﻖ ،راﻫﺒرد پیشرفت و ﺗﻮﺳﻌهیکپارچه مﻨاﻃﻖ را فراﻫﻢ
میﺳازد و ایﻦ ﻫمان چیزی اﺳت ﮐه الگﻮی اﺳﻼمی -ایرانی پیشرفت به مﻨﻈﻮر ﺗﻌادلبﺨشی ﺗﻮﺳﻌه مﺒتﻨی بر ﻋﺪالتاجتماﻋی در
ﮐشﻮر به دنﺒال آن میباشﺪ ( .)EbrahimZadeh,2014:7الگﻮی اﺳﻼمی -ایرانی پیشرفت ،نﻈریه مﻘام مﻌﻈﻢ رﻫﺒری اﺳت ﮐه از
ﻃرفی بر مﺒانىنﻈرى و فﻠﺴفى اﺳﻼم و مﺒانى انﺴان شﻨاختى اﺳﻼم اﺳتﻮار اﺳت و پیشرفت مادى را به ﻋﻨﻮان وﺳیﻠه مﻄﻠﻮب
میدانﺪ ،اما ﻫﺪف را رشﺪ و ﺗﻌالى انﺴان میدانﺪ و از ﻃرف دیگر ،فکر و ابتکار ایرانى آن را به دﺳت آورده اﺳت .ﺣضرت آیت اهلل
خامﻨهای ﻫمﭽﻨیﻦ پیشرفت را براى ﻫمة ﮐشﻮرﻫا و ﻫمة جﻮامع ﻋالﻢ ،دارای یک الگﻮى واﺣﺪ نﺪانﺴته و مﺒانى مﻌرفتى ،فﻠﺴفی و
اخﻼﻗی ﻫر جامﻌه و ﻫر مﻠتى و نیز شرایط گﻮناگﻮن– انﺴانى ،ﻃﺒیﻌى ،ﺗاریﺨى ،جغرافیایى ،جغرافیاى ﺳیاﺳى و شرایط زمانىو
مکانى را در ایجاد الگﻮﻫاى پیشرفت ،اثرگذار میدانﻨﺪ .از نﻈر ایشان« ،ﻫر الگﻮى پیشرفتى بایﺴتى ﺗضمیﻦ ﮐﻨﻨﺪة اﺳتﻘﻼل ﮐشﻮر
باشﺪ؛ و به بیان ایشان ،ﻫر الگﻮیی از الگﻮﻫاى ﻃرّاﺣى شﻮنﺪه براى پیشرفت ،ﮐه ﮐشﻮر را وابﺴته ﮐﻨﺪ ،ذلیل ﮐﻨﺪ و دنﺒاله رو
ﮐشﻮرﻫاى مﻘتﺪر و داراى ﻗﺪرت ﺳیاﺳى و نﻈامى و اﻗتﺼادى ﮐﻨﺪ ،مردود اﺳت» ).(seif,2010:39-40
الگﻮی اﺳﻼمی -ایرانی پیشرفت با رویکرد مﻨﻄﻘهای ،چارچﻮبی برای ﺗﻌییﻦ مﺴیر ﺣرﮐت اﻗتﺼاد مﻨاﻃﻖ ﮐشﻮر ،ﻫﻢراﺳتا با
جهتگیری اﺳﻼمی -مﻠی پیشرفت اﺳت .مﺒﻨای ایـﻦ الگﻮ ،نﻈریه ﻋﺪالت اﻗتﺼادی مﻨﻄﻘهای و مﻌیارﻫای ﮐﻠی آن ،ﺗﺤﻘﻖ
ﻋﺪالتﺗﻮزیﻌی و ﺗﺨﺼیﺼی در ﺳﻄﻮح مﻨﻄﻘهای و بیﻦمﻨﻄﻘهای اﺳت .برایﻦ اﺳاس مﺤتﻮای ایﻦ الگﻮ مﺒتﻨی بر ﺣفﻆ جایگاه
ﻗﻮامی و اﺳتﺤکام بﺨش امﻮال و داراییﻫایاﻗتﺼادی ،در زنﺪگیفردی و اجتماﻋی ﺳاﮐﻨیﻦ مﻨاﻃﻖمﺨتﻠف ﮐشﻮر (براﺳاس مﻌیار
اول در ﻋﺪالت اﻗتﺼادی ﺗﺨﺼیﺼی)؛ دﺳتیابی به ﺣﺪاﮐﺜر نرخ رشﺪ ،بازدﻫی و زایش امﻮال و داراییﻫای اﻗتﺼادی در مﻨاﻃﻖ
مﺨتﻠف ﮐشﻮر (براﺳاس مﻌیار دوم در ﻋﺪالتاﻗتﺼادی ﺗﺨﺼیﺼی)؛ و ﺗﻄابﻖ نﻈام ﺗﻮزیع ثروت و درآمﺪ و جریان انتﻘال مالکیت بـا
مﻌیارﻫای ﺣﻖ ﮐار ،ﺗﺒﻌیت نما از اصل و نیاز اولیه (بـر اﺳاس مﻌیارﻫای ﻋﺪالت اﻗتﺼادی ﺗﻮزیﻌی) .براﺳاس مﻌیارﻫای ﮐﻠی فﻮق،
برنامه پیشرفت در فرازﻫای جغرافیایی(مﻨاﻃﻖ و نﻮاﺣی) ﮐشﻮر ﺗﺪویﻦ و اجرا میگردد .اﻫﺪاف برنامهﻫای پیشرفت مﻨﻄﻘهای،
ﻫﻢراﺳتا با اﻫﺪاف الگﻮی اﺳﻼمی -ایرانی پیشرفت و به مﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ابﻌاد آن و با جهتگیری اوالً ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف در واﺣﺪﻫای
جغرافیایی زیر مﻠی و ثانیاً اﺳتفاده ﺣﺪاﮐﺜری از ﺗﻮانمﻨﺪی ﻫای مﻨـاﻃﻖ (و نـﻮاﺣی) در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف مﻠی در ﻗالب الگﻮی مذﮐﻮر
خﻮاﻫﺪ بﻮد ( .)Abdolmaleki, 2012:34شکل شمارهی  1مﻌیارﻫای پیشرفت ایرانی اﺳﻼمی را نشان میدﻫﺪ.
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شکل  -1معیارهای پیشرفت اسالمی -ایرانی -مﻨﺒع) Author:2017) :

مروری بر پیشیﻨهﺗﺤﻘیﻖ نشان میدﻫﺪ بهشتی و زالی ( ،)2012زالی( ،)2011فروزنﺪهدﻫکردی و ﻫمکارانش (،)2011
بﻮﺳتانی و ﻫمکارانش ( ،)2014بزاززاده و ﻫمکارانش ( )2015و زالی و ﻋﻄریان ( )2015ﺗﺤﻘیﻘاﺗی مشابه روششﻨاﺳی ﺗﺤﻘیﻖ
ﺣاضر انجام دادهانﺪ .ﺗﺤﻘیﻘات زیادی نیز در زمیﻨه الگﻮی پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی انجام یافته اﺳت مﻦ جمﻠه؛ مردانی نﻮﮐﻨﺪه
( ،)2011ﺣﺼیرچی و نیاونﺪ ( ،)2011ﻋﺒﺪالمﻠکی( ،)2012ﺳﻨﭽﻮلی ( .)2013اما ﺗفاوت ایﻦ پژوﻫش با پژوﻫشﻫای دیگر در ایﻦ
اﺳت ﮐه ،پژوﻫش مﻮرد نﻈر به ﺗﺪویﻦ ﺳﻨاریﻮﻫای مؤثر بر ﺗﺤﻘﻖ پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی با رویکرد برنامهریزی مﻨﻄﻘهای در
اﺳتان آذربایجانغربی پرداخته اﺳت.
محدوده مورد مطالعه:
اﺳتان آذربایجانغربی دارای ظرفیت بﺴیار باالی ﻃﺒیﻌی ،ﮐیفیت خاك ،شرایط جﻮی و میزان بارش و اﻗﻠیﻢ نزدیک به
شرایط مﺪیترانهای ،فرصتﻫای باالی مﻌﺪنی و ﻫمﭽﻨیﻦ امکان گﺴترش صﻨایع وابﺴته بـه ﺣﻮزه ﮐشاورزی ،فرصتﻫای بی
بﺪیﻠی در ﺣﻮزه گردشگری ،فرصتﻫای جﺪیﺪ و بﺴیار مﺴتﻌﺪ در زمیﻨه ﺗﻮﺳﻌه خﺪمات ،صﻨایع و فﻌالیتﻫای نﻮیﻦ ،فرصتﻫای
ﻗابل ﺗﻮجه در ﺣﻮزه آمﻮزش و دانشگاه ،شرایط ویژه مﻮﻗﻌیتی اﺳتان به ﻋﻨﻮان نﻘﻄه اﺗﺼال ﺳه ﮐشﻮر ایران ،ﺗرﮐیه و ﻋراق،
فرصتﻫای بی شماری در ﺣﻮزه ﺳرمایهگذاری فراﻫﻢ آورده اﺳت و از دیر باز به ﻋﻨﻮان دروازه اروپا شـﻨاخته شﺪه اﺳت
) .(BazzazZadeh et al,2015اما ﻫمانﻄﻮر ﮐه بیان شﺪ ،برخﻮرداری از مﻨابع و فرایﻨﺪ پﺨش ﺗﻮﺳﻌه در بیﻦ مﻨاﻃﻖ اﺳتان
آذربایجان غربی به خﺼﻮص بیﻦ مرﮐز و شهرﺳتانﻫای دیگر به ﺣالت نابرابر شکل گرفته اﺳت .ﻃﺒﻖ نتایج ﺳالﻨامه آماری ﺳال
 1394در اﺳتان آذربایجانغربی  3.080.576نفر زنﺪگی میﮐﻨﻨﺪ ،ﮐه  963.738نفر مﻌادل  31.28درصﺪ در شهرﺳتان ارومیه
(مرﮐز اﺳتان) ﺳاﮐﻦ ﻫﺴتﻨﺪ .ایﻦ شهرﺳتان ﺣﺪود ﺳه برابر شهرﺳتان خﻮی (شهرﺳتان دوم به لﺤاظ جمﻌیتی) جمﻌیت دارد و
شهرﺳتان ارومیه ،خﻮی و میانﺪوآب  51.24درصﺪ جمﻌیت اﺳتان را در خﻮد جای دادهانﺪ و ﮐمتر از  49درصﺪ جمﻌیت در دیگر
شهرﺳتانﻫای اﺳتان( )14زنﺪگی میﮐﻨﻨﺪ؛ از  71ﮐارگاه صﻨﻌتی اﺳتان ،ﺗﻌﺪاد  42ﮐارگاه در شهرﺳتان ارومیه 10 ،ﮐارگاه در
شهرﺳتان خﻮی 5 ،ﮐارگاه در شهرﺳتان مهاباد 4 ،ﮐارگاه در شهرﺳتان میانﺪوآب و  10ﮐارگاه در دیگر شهرﺳتانﻫای اﺳتان
دایر اﺳت؛ و از  21شرﮐت ﺗﻌاونی فﻌال در اﺳتان ،ﺗﻌﺪاد  8شرﮐت با میزان ﺳرمایه  2552میﻠیﻮن ریال در شهرﺳتان ارومیه4 ،
شرﮐت با میزان ﺳرمایه  6687میﻠیﻮن ریال در شهرﺳتان خﻮی 2 ،شرﮐت با میزان ﺳرمایه  141میﻠیﻮن ریال در شهرﺳتان
ﺗکاب 2 ،شرﮐت با میزان ﺳرمایه  31میﻠیﻮن ریال در شهرﺳتان نﻘﺪه 2 ،شرﮐت با میزان ﺳرمایه  21میﻠیﻮن ریال در شهرﺳتان
میانﺪوآب 1 ،شرﮐت با میزان ﺳرمایه  148میﻠیﻮن ریال در شهرﺳتان ماﮐﻮ 1،شرﮐت با میزان ﺳرمایه  11میﻠیﻮن ریال در
شهرﺳتان شاﻫیﻦدژ ،و  1شرﮐت با میزان ﺳرمایه  1میﻠیﻮن ریال در شهرﺳتان ﺳﻠماس مشغﻮل به ﮐار ﻫﺴتﻨﺪ و اما از 12.409
شاغﻼﺳتان در ﮐارگاه ﻫای صﻨﻌتی ،ﺗﻌﺪاد  7.407نفر در شهرﺳتان ارومیه 1.819 ،نفر در شهرﺳتان خﻮی و  823نفر در
شهرﺳتان میانﺪوآب و بﻘیه در دیگر شهرﺳتانﻫا مشغﻮل به ﮐار ﻫﺴتﻨﺪ .و در نهایت از  353شرﮐت ﺗﻌاونی فﻌال صﻨﻌتی با
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میزان ﺳرمایه  393.497میﻠیﻮن ریال ،ﺗﻌﺪاد  84ﺗﻌاونی با میزان ﺳرمایه  39.869میﻠیﻮن ریال در شهرﺳتان ارومیه ،ﺗﻌﺪاد 45
ﺗﻌاونی با میزان ﺳرمایه  55.321میﻠیﻮن ریال در شهرﺳتان خﻮی و ﺗﻌﺪاد  115ﺗﻌاونی با میزان ﺳرمایه  198.774میﻠیﻮن ریال
در شهرﺳتان میانﺪوآب و بﻘیه در دیگر شهرﺳتانﻫا ﻗرار گرفته اﺳت .شکل شماره  2مﺤﺪوده ﻗرارگیری اﺳتان آذربایجانغربی و
شهرﺳتانﻫای اﺳتان را نشان میدﻫﺪ.

شکل  -2محدوده مورد مطالعه تحقیق -ﺗرﺳیﻢ.) Author:2017) :

روش تحقیق:
بر اﺳاس مؤلفهﻫای مﻮرد بررﺳی ،نﻮع ﺗﺤﻘیﻖ ﮐاربردی -ﺗﻮﺳﻌهای و روش بررﺳی آن بر اﺳاس روشﻫای جﺪیﺪ آیﻨﺪه-
پژوﻫی ،به صﻮرت ﺗﻮصیفی -ﺗﺤﻠیﻠی و پیمایشی اﺳت .اﻃﻼﻋات مﻮرد نیاز در خﺼﻮص مﺒانینﻈری به روش ﮐتابﺨانهای و داده-
ﻫای مﻮرد نیاز به صﻮرت میﺪانی (پرﺳشﻨامه) گردآوری شﺪ .در مرﺣﻠه اول با اﺳتفاده از روش پﻮیشمﺤیﻄی شاخصﻫایی ﮐه در
پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی اﺳتان ﺗأثیر دارنﺪ شﻨاﺳایی شﺪ ،شاخصﻫای مﻮرد بررﺳی پژوﻫش در جﺪول شماره  1نمایش داده
شﺪه اﺳت .برای شﻨاﺳایی ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی از بیﻦ شاخصﻫا ،پرﺳشﻨامه ﺗأثیراتمتﻘابل ﻃراﺣی شﺪ .روایی آن ﺗﻮﺳط اﺳاﺗیﺪ گروه
جغرافیا به صﻮرت صﻮری و مﺼاﺣﺒهای انجام شﺪ .جامﻌهآماری ﺗﺤﻘیﻖ  10نفر از ﮐارشﻨاﺳان و متﺨﺼﺼان جغرافیا (آمایش-
ﺳرزمیﻦ ،آمایششهری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری) بﻮده اﺳت .وزندﻫی ایﻦ پرﺳشﻨامه به صﻮرت مﻘایﺴهای زوجی و میزان
ارﺗﺒاط متغیرﻫا با اﻋﺪاد بیﻦ صفر ﺗا ﺳه ﺳﻨجیﺪه میشﻮد .پس از ﺗکمیل پرﺳشﻨامه ﺗﻮﺳط جامﻌهآماری ،از نرمافزار میکمک
برای شﻨاﺳایی ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی اﺳتفاده شﺪ ،ﺳپس وضﻌیتﻫی مﺨتﻠفی برای ﻫرﮐﺪام از ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی در نﻈر گرفته شﺪ و در ﻗالب
پرﺳشﻨامهی اثراتمتﻘابل ﻃراﺣی شﺪ .وزن دﻫی ایﻦ پرﺳشﻨامه به صﻮرت مﻘایﺴهای زوجی و میزان ارﺗﺒاط متغیرﻫا به صﻮرت
ﻃیفی از اﻋـﺪاد  3ﺗـا  -3ﺳﻨجیﺪه میشﻮد .روایی ایﻦ پرﺳشﻨامه نیز ﺗﻮﺳط اﺳاﺗیﺪ به صﻮرت صﻮری و مﺼاﺣﺒهای انجام شﺪ و
ﺳپس پرﺳشﻨامه ﺗﻮﺳط جامﻌهآماری ﺗکمیل شﺪ و به ایﻦ ﺗرﺗیب دادهﻫای مﻮرد نیاز نرمافزار ﺳﻨاریﻮ ویزارد جمعآوری شﺪ.
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جدول  -1شاخصهای پژوهش
مﻮلفه

شاخصﻫای مؤثر در پیشرفت ایرانی اﺳﻼمی اﺳتان آذربایجانغربی

ﻋﻼمت

افزایش آزادی ﻫای مشروع فردی و اجتماﻋی

Var1

آمﻮزش نیروﻫای مﺴﻠح و ﺗربیت نیروﻫای با انگیزه در ایﻦ بﺨش برای جﻠﻮگیری از ﺗﻌرضات اﺣتمالی

Var2

ﺳیاﺳی

ﻋزت مﻠی و اﻗتﺪار دفاﻋی

Var3

ﺗﻘﻮیت ﻫمگرایی ﻗﻮمی و مذﻫﺒی

Var4

اﺳتفاده از دیپﻠمات ﻫای فﻌال و ﺗﻮانمﻨﺪ در روابط با ﮐشﻮرﻫای ﻫمﺴایه

Var5

ﺗﻌامل مﻮثر با دیگر مﻨاﻃﻖ

Var6

مﻘﺒﻮلیت و مشروﻋیت دولت

Var7

ﺗﻘﻮیت وﺣﺪت و انﺴجام درونی

Var8

مﻌﻨﻮیت

الهام بﺨشی

Var9

رشﺪ اخﻼق و امﻨیت اخﻼق

Var10

رشﺪ و ﺗﻌالی انﺴان و ﺗﻘﻮیت ﻋاﻃفه انﺴانی

Var11

وجﺪان ﮐاری

Var12

مﺴئﻮلیت پذیری

Var13

ارائه آمﻮزش ﻫای دیﻨی ،اخﻼﻗی ،ﻫﻮیتی ،فرﻫﻨگی و ایرانی به ﻫمراه مﻄالب درﺳی

Var14

فرﻫﻨگ

پرورش اخﻼق و آداب اﺳﻼمی و ﺗرویج آن بیﻦ افراد جامﻌه

Var15

افزایش آگاﻫی ﻫای ﻋمﻮمی در اﺳتفاده از رﺳانه ﻫای جهانی

Var16

مﺒارزه با ورود فرﻫﻨگ غربی و ﻫﻨجارﻫای بیگانه

Var17

ﺗرویج فرﻫﻨگ ﮐار گروﻫی و ﺗﻮلیﺪ ﮐاالﻫا و خﺪمات متﻨاﺳب با فرﻫﻨگ خﻮدی

Var18

به ﺣﺪاﻗل رﺳانﺪن آﺳیب ﻫای فرﻫﻨگی(از خﻮد بیگانگی فرﻫﻨگی ،بی اﻋتمادی و )...

Var19

ارﺗﻘاء فرﻫﻨگ اصیل ایرانی -اﺳﻼمی (فرﻫﻨگ مﻠی و دیﻨی)

Var20

به رﺳمیت شﻨاختﻦ ﺗمایزﻫای فرﻫﻨگی(ﻗﻮمی ،مذﻫﺒی و زبانی)

Var21

اﺳتفاده بهیﻨه از مﻨابع ﻃﺒیﻌی و مﻮاﻫب ﻋمﻮمی ﻫمگانی(زمیﻦ ،انرژی ،ماشیﻦ آالت و )...

Var22

اﻗتﺼادی

امﻨیت غذایی

Var23

ﺗﻘﻮیت روح خﻄرپذیری و ریﺴک

Var24

مﺒارزه با فﻘر و ﺗﺒﻌیض و نابرابری

Var25

ﺗﻘﻮیت صﻨایع و به ﮐارگیری نیروﻫای متﺨﺼص داخﻠی در آنها

Var26

ارائه فرصت ﻫای شغﻠی مﻨاﺳب به افراد نﺨﺒه و متﺨﺼص برای جﻠﻮگیری از مهاجرت آنها

Var27

ﺣمایت و ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ آزاد ﺗجاری –صﻨﻌتی و بازارچه ﻫای مرزی

Var28

افزایش بازدﻫی نیروی ﮐار(اﺳتفاده از نیروی انﺴانی آمﻮزش دیﺪه)

Var29

افزایش ﺗﻮان رﻗابت پذیری(ﺳالﻢ)

Var30

ﻗانﻮن گرایی(مﺴئﻮل بﻮدن و مﺴاوی بﻮدن ﻫمه افراد در برابر اجرای ﻗانﻮن)

Var31

ﺣفﻆ ﺣﻘﻮق و ﮐرامت انﺴانی در بهره برداری از ﺣﺪاﻗل ﮐاالﻫای اولیه(بهﺪاشت و )...

Var32

اجتماﻋی

افزایش ارﺗﺒاﻃات اجتماﻋی بیﻦ اﻗﻮام و مذاﻫب

Var33

ﺗﺨﺼیص ﻫﺪفمﻨﺪ یارانه ﻫا و ﺗامیﻦ اجتماﻋی با در نﻈر گرفتﻦ اﻗشار مﺨتﻠف جامﻌه

Var34

ایجاد اﺣﺴاس مﺴئﻮلیت و انضﺒاط اجتماﻋی

Var35

برنامه ریزی در زمیﻨه ﺗامیﻦ اجتماﻋی و بیمه ﺳالمﻨﺪان برای مﻮاجهه با ﺳالﺨﻮردگی آﺗی جمﻌیت

Var36

ل
م

ﻋ

رشﺪ ثﺒات و امﻨیت اجتماﻋی

Var37

پراﮐﻨش متﻌادل جمﻌیت در ﺳازمان فضایی

Var38

پیشرفت در دانش و فﻨاوری

Var39

مﺪیریت ﻋﻠمی

Var40

ابتکار ،نﻮآوری و ﺗﺤﻮل

Var41

ﮐاﻫش فاصﻠه ﻫای ﻃﺒﻘاﺗی

Var42

مﺒارزه با بی ﻗانﻮنی ،ﺗﺒﻌیض و فﻘر

Var43

ﻋﺪالت

ایجاد فرصت برابر

Var44

انتﺨاب بر اﺳاس شایﺴتگی

Var45

رﻋایت اﻋتﺪال بیﻦ نﺴﻠی در بهره برداری از ثروت ﻫای ﻃﺒیﻌی

Var46

جﻠﻮگیری از دادن امتیازﻫا و رانت ﻫا به گروﻫی خاص در مﻨاﻃﻖ

Var47

اﺳتفاده متﻌادل از ﻫمه بﺨش ﻫای فﻌالیت ﻫا

Var48

بازنگری در رویه ﻫای نﻈارﺗی بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال

Var49

برخﻮرداری متﻌادل و متﻮازن اﻗشار آﺳیب دیﺪه از نﻈام رایانه ای و ﺗامیﻦ اجتماﻋی

Var50

مﻨﺒع.)mousavi et al,2016 – Seif,2011– AbediJafari et al,2011( :

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /7شماره  /28زمستان 1396

57

مدلهای مورد استفاده در پژوهش:
نرمافزار میکمک جهت انجام مﺤاﺳﺒات ﺳﻨگیﻦ ماﺗریس اثراتمتﻘاﻃع ﻃراﺣی شﺪهاﺳت .برای به ﮐارگیری ایﻦ نرمافزار
ابتﺪا متغیرﻫا و مؤلفهﻫای مهﻢ در ﺣﻮزه مﻮرد نﻈر شﻨاﺳایی و در ماﺗریﺴی مانﻨﺪ ماﺗریس ﺗﺤﻠیلاثرات وارد میگردنﺪ و ﺳپس
میزان ارﺗﺒاط ایﻦ متغیرﻫا با ﺣﻮزه مﻮرد نﻈر مشﺨص میشﻮد .متغیرﻫای مﻮجﻮد در ﺳﻄرﻫا بر متغیرﻫای مﻮجﻮد در ﺳتﻮنﻫا
ﺗاثیر میگذارنﺪ؛ بﺪیﻦﺗرﺗیب متغیرﻫای ﺳﻄرﻫا ﺗأثیرگذار و متغیرﻫای ﺳتﻮن ﻫا ﺗأثیر پذیرنﺪ .با ﺗﺤﻠیل میکمک و شﻨاﺳائی
ﻋﻮامل ﮐﻠیﺪی میﺗﻮان روابط بیﻦ متغیرﻫا را نیز بررﺳی ﮐرد و به ﺗهیه ﺳﻨاریﻮی آیﻨﺪه پرداخت (Rouhani and
) .Ajorloo,2015:11میزان ارﺗﺒاط متغیرﻫا با اﻋﺪاد بیﻦ صفر ﺗا ﺳه ﺳﻨجیﺪه میشﻮد .ﻋﺪد صفر به مﻨزله «ﻋﺪم ﺗأثیر» ،ﻋﺪد یک
به مﻨزله «ﺗأثیر ضﻌیف» ،ﻋﺪد دو به مﻨزله «ﺗأثیر متﻮﺳط»» ،ﻋﺪد ﺳه به مﻨزله «ﺗأثیر زیاد» و در نهایت ﺣرف ( )Pبه مﻨزله
وجﻮد رابﻄهبالﻘﻮه بیﻦ متغیرﻫا اﺳت ).(Rabbani,2012:262
نرمافزار ﺳﻨاریﻮویزارد برای انجام مﺤاﺳﺒات پیﭽیﺪه ﺳﻨاریﻮنﻮیﺴی ﻃراﺣی شﺪه اﺳت .پس از انتﺨاب ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی ،ﻫریک
از ﻋﻮامل به وضﻌیتﻫای مﺨتﻠف ﻃﺒﻘهبﻨﺪی شﺪه و ایﻦ وضﻌیتﻫا برای ﺗمام ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی به صﻮرت ماﺗریﺴی در اختیار
متﺨﺼﺼیﻦ و ﮐارشﻨاﺳان ﻗرار میگیرد .در ایﻦ پرﺳشﻨامه ،وضﻌیتﻫا میﺗﻮانﻨﺪ ﺗأثیرگذاری مﻨفی را نیز نشاندﻫﻨﺪ و اﻋﺪاد
پرﺳشﻨامه از  3ﺗا  -3متغیراﺳت .ﺳؤال مﺤﻮری ایﻦ پرﺳشﻨامه ایﻦ اﺳت ﮐه «اگر وضﻌیت  A1از ﻋامل ﮐﻠیﺪی  Aدر آیﻨﺪه اﺳتان
اﺗفاق بیفتﺪ ،چه ﺗأثیری بر وﻗﻮع یا ﻋﺪم وﻗﻮع وضﻌیت  B2از ﻋامل ﮐﻠیﺪی  Bخﻮاﻫﺪ داشت ﮐه جﻮاب آن به صﻮرت ﻃیفی از
اﻋﺪاد  3ﺗا  -3ذﮐر شﺪه و در نهایت ،در نرم افزار مذﮐﻮر ﺗﺤﻠیل میشﻮد» .ﺗکﻨیک ﺗﺤﻠیﻠی ایﻦ نرم افزار به CIB1مﻌروف اﺳت و
ﻫﺪف آن بهیﻨهﺳازی ﺳﻨاریﻮﻫا و ﻗابل اﻃمیﻨان ﮐردن ﺳﻨاریﻮﻫای انتﺨاب شﺪه اﺳت ) .(zali,2011:38ﺳﻨاریﻮنﻮیﺴی روش بﺴیار
مؤثر و مفیﺪ برای برنامهریزی میانمﺪت و بﻠﻨﺪمﺪت در شرایط با ﻋﺪمﻗﻄﻌیت اﺳت .ایﻦ روش به ﺳازمانﻫا ﮐمک میﮐﻨﺪ ﮐه
ﻋﻼوه بر ﺗهیه برنامهریزیﻫای متﻌﺪد برای رویﺪادﻫای غیرمترﻗﺒه ،جهتگیری درﺳتی نﺴﺒت به ﺳیر رویﺪادﻫای آیﻨﺪه داشته و
بﻨابرایﻦ مﻮضﻮﻋات مهﻢ و درﺳتی را در ﮐانﻮن ﺗﻮجه خﻮد ﻗرار دﻫﻨﺪ .اما بایﺪ در نﻈر داشت ﮐه ﺳﻨاریﻮنﻮیﺴی صرفاً ابزاری برای
برنامهریزی نیﺴت .در واﻗع ﺳﻨاریﻮﻫا ابزاری مؤثر برای یادگیری نیز ﻫﺴتﻨﺪ .با ﺗفکر درباره ﺳﻨاریﻮﻫایآیﻨﺪه ،ﺳازمانﻫا نﺴﺒت به
مﻨﻄﻖ ﺗغییرات ،نیروﻫای پیشران ،بازیگران ﮐﻠیﺪی و ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی و مؤثر در مﺤیط فﻌالیت خﻮد درك بهتری ﮐﺴبﮐرده و
پتانﺴیل ﺗأثیرگذاری خﻮد را بهتر ﺗشﺨیص میدﻫﻨﺪ ).(Alizadeh et al, Undated:61
بحث و تجزیه و تحلیل اطالعات:
نتایج نرم افزار میکمک:
ﻃﺒﻖ نتایج به دﺳت آمﺪه از نرمافزار میکمک درجه پرشﺪگی ماﺗریس  93/84درصﺪ اﺳت ﮐه نشان میدﻫﺪ ﻋﻮامل
انتﺨاب شﺪه ﺗأثیر زیادی بر روی ﻫﻢ دارنﺪ .از مجمﻮع  2363رابﻄه ﻗابل ارزیابی در ایﻦ ماﺗریس 137،رابﻄه ،ﻋﺪدشان صفر بﻮده
اﺳت ﮐه به ایﻦ مﻌﻨی اﺳت ﻋﻮامل بر ﻫمﺪیگر ﺗأثیر نگذاشته یا از ﻫمﺪیگر ﺗأثیر نپذیرفته انﺪ 358 .رابﻄه ،ﻋﺪدشان یک بﻮده
اﺳت بﺪیﻦ مﻌﻨی ﮐه ﺗاثیر ﮐمی نﺴﺒت به ﻫﻢ داشته انﺪ 765 ،رابﻄه ،ﻋﺪدشان  2بﻮده اﺳت بﺪیﻦ مﻌﻨی ﮐه رابط ﺗاثیرگذار نﺴیتاً
ﻗﻮی داشتهانﺪ 891 ،رابﻄه ،ﻋﺪدشان  3بﻮده اﺳت بﺪیﻦ مﻌﻨی ﮐه روابط ﻋاملﻫایﮐﻠیﺪی بﺴیار زیاد بﻮده اﺳت و از ﺗأثیرگذاری
و ﺗاثیر پذیری زیادی برخﻮردار بﻮدهانﺪ .در نهایت نیز  349رابﻄه ،ﻋﺪدشان  Pبﻮده اﺳت ﮐه نشاندﻫﻨﺪه روابط پتاﺳیﻠی و
غیرمﺴتﻘیﻢ ﻋاملﻫا بﻮده اﺳت .در شکل شماره  3پراﮐﻨﺪگی متغیرﻫای ﺗأثیرگذار (در ﻗﺴمت شمالغربی و با رنگ ﻗرمز) ،دو
وجهی (در ﻗﺴمت شمالشرﻗی و با رنگ مشکی) ،ﺗأثیرپذیر (در ﻗﺴمت جﻨﻮب شرﻗی و با رنگ نارنجی) ،مﺴتﻘل (در ﻗﺴمت
جﻨﻮبغربی و با رنگ ﺳﺒز پررنگ) و ﺗﻨﻈیمی (در ﻗﺴمت مرﮐزی و با رنگ ﺳﺒزروشﻦ) را نشان میدﻫﺪ ﮐه از لﺤاظ پایﺪار یا
ناپایﺪاری ،وضﻌیت ناپایﺪاری را نشان میدﻫﺪ .ذﮐر ایﻦ نکته الزم اﺳت ﮐه از نرمافزار میکمک صرفاً برای اﺳتﺨراج ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی
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تدوین سناریوهای مؤثر بر پیشرفت اسالمی -ایرانی با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای .....

مؤثر در پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی اﺳتفاده شﺪه اﺳت و خروجی ایﻦ نرمافزار به ﻋﻨﻮان ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی ،به ﻋﻨﻮان ورودی نرمافزار
ﺳﻨاریﻮنﻮیﺴی اﺳتفاده خﻮاﻫﻨﺪ شﺪ ﮐه در واﻗع ﻫﺪف اصﻠی ﺗﺤﻘیﻖ می باشﺪ.

شکل  -3وضعیت تاثیرگذاری شاخص ها در خروجی نرم افزار میکمک -مﻨﺒعThe output micmac :

از میان 50ﻋامل بررﺳی شﺪه در ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ،چﻨﺪ ﻋامل به ﻋﻨﻮان ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی مؤثر در پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی اﺳتان
میباشﺪ .در میان ایﻦ ﻋﻮامل ،ﻋامل به رﺳمیتشﻨاختﻦ ﺗمایزﻫای فرﻫﻨگی (ﻗﻮمی ،مذﻫﺒی و زبانی) بیشتریﻦ ﺗأثیر را در
پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی اﺳتان داشته اﺳت ،ﻫمﭽﻨیﻦ بازنگری در رویهﻫای نﻈارﺗی بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاقﮐاال،
ابتکار ،نﻮآوری و ﺗﺤﻮل ،ﮐاﻫش فاصﻠهﻫای ﻃﺒﻘاﺗی ،ﺣمایت و ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ آزاد ﺗجاری– صﻨﻌتی و بازارچهﻫای مرزی ،ﺗﻘﻮیت
وﺣﺪت و انﺴجامدرونی ،ارائه آمﻮزشﻫای دیﻨی ،اخﻼﻗی ،ﻫﻮیتی ،فرﻫﻨگی و ایرانی به ﻫمراه مﻄالب درﺳی ،افزایش ارﺗﺒاﻃات
اجتماﻋی بیﻦ اﻗﻮام و مذاﻫب ،ارﺗﻘاء فرﻫﻨگ اصیل ایرانی -اﺳﻼمی (فرﻫﻨگ مﻠی و دیﻨی) ،و مﺴئﻮلیتپذیری در پیشرفت
اﺳﻼمی -ایرانی اﺳتان آذربایجانغربی انتﺨاب شﺪهانﺪ .نکته ﻗابل ﺗﻮجه ایﻦاﺳت ﮐه از  10ﻋاملﮐﻠیﺪی ﺗأثیرگذار مﺴتﻘیﻢ ﻫمهی
 10ﻋامل آن در ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی ﺗأثیرگذار غیرمﺴتﻘیﻢ نیز ﺗکرار شﺪهانﺪ (جﺪول شماره .)2با ﺗﻮجه به ارﺗﺒاط بیﻦ دو ﻋاملﮐﻠیﺪی
ارائه آمﻮزش ﻫای دیﻨی ،اخﻼﻗی ،ﻫﻮیتی ،فرﻫﻨگی و ایرانی به ﻫمراه مﻄالب درﺳی و ارﺗﻘاء فرﻫﻨگ اصیل ایرانی -اﺳﻼمی
(فرﻫﻨگ مﻠی و دیﻨی) ،ایﻦ دو مﻮضﻮع با ﻫﻢ ﺗرﮐیب شﺪهانﺪ و در یک ﻋامل با ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮیت و ﺗرویج فرﻫﻨگ ایرانی و اﺳﻼمی
مﻄرح شﺪه اﺳت و ﻫمﭽﻨیﻦ به دلیل ایﻨکه ﻋامل ﺗﻘﻮیت وﺣﺪت و انﺴجام درونی ،ﻋامل افزایش ارﺗﺒاﻃات اجتماﻋی بیﻦ اﻗﻮام و
مذاﻫب را پﻮشش میدﻫﺪ از ﻋامل ﺗﻘﻮیت وﺣﺪت و انﺴجام درونی (ﮐه در بر دارنﺪه ﻋامل دیگری ﻫﻢ ﻫﺴت) اﺳتفاده میشﻮد.
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جدول  -2عوامل کلیدی مؤثر بر پیشرفت اسالمی -ایرانی استان
اثرگذاری
غیرمﺴتﻘیﻢ

شاخصﻫا

اثرگذاری
مﺴتﻘیﻢ

شاخصﻫا

رﺗﺒه

اثرگذاری
غیرمﺴتﻘیﻢ

شاخصﻫا

اثرگذاری
مﺴتﻘیﻢ

شاخصﻫا

رﺗﺒه

196

Var46

196

Var36

26

265

Var21

266

Var21

1

196

Var36

196

Var46

27

264

Var49

263

Var49

2

28

3

195

Var45

195

Var45

254

Var41

254

Var41

191

Var37

193

Var37

29

248

Var42

248

Var42

4

187

Var24

191

Var04

30

241

Var28

242

187

Var38

189

Var38

31

237

Var14

239

Var28
Var08

5
6

186

Var04

187

Var24

32

236

Var08

235

Var14

7
8

183

Var40

182

Var02

33

231

Var33

231

Var33

182

Var07

182

Var40

34

230

Var20

230

Var20

9

180

Var34

178

Var07

35

228

Var13

226

Var12

10

179

Var01

178

Var34

36

228

Var47

226

Var13

11

178

Var02

176

Var01

37

226

Var44

226

Var44

12

174

Var26

174

Var26

38

223

Var48

226

Var47

13
14

171

Var30

171

Var35

39

223

Var12

224

Var48

171

Var35

169

Var30

40

222

Var18

222

Var18

15

163

Var19

163

Var10

41

221

Var16

220

Var16

16

163

Var10

161

Var03

42

220

Var39

220

Var39

17

160

Var11

161

Var11

43

218

Var17

219

Var05

18

160

Var23

160

Var19

44

218

Var22

219

Var22

19
20

159

Var03

158

Var23

45

217

Var15

217

Var15

155

Var31

152

Var31

46

216

Var05

215

Var17

21

149

Var27

150

Var27

47

206

Var50

206

Var43

22

146

Var32

147

Var06

48

205

Var43

202

Var50

23

145

Var06

147

Var25

49

198

Var09

200

Var09

24

145

Var25

145

50

198

Var32
مﻨﺒعThe output micmac :

Var29

198

Var29

25

طراحی وضعیتهای احتمالی عواملکلیدی (عدمقطعیت ها):
در ﺗﺤﻘیﻖ ﺣاضر ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی نهایی مؤثر بر فرآیﻨﺪ پیشرفت اﺳﻼمی ایرانی از ﻃریﻖ نﻈرﺳﻨجی از ﮐارشﻨاﺳان با اﺳتفاده
از نرمافزار میکمک مشﺨص شﺪنﺪ ﮐه ﻋﺒارﺗﻨﺪ از  -1 :به رﺳمیتشﻨاختﻦ ﺗمایزﻫای فرﻫﻨگی (ﻗﻮمی ،مذﻫﺒی و زبانی)؛ -2
بازنگری در رویهﻫای نﻈارﺗی بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاقﮐاال؛  -3ابتکار ،نﻮآوری و ﺗﺤﻮل؛  -4ﮐاﻫش فاصﻠهﻫای
ﻃﺒﻘاﺗی؛  -5ﺣمایت و ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ آزاد ﺗجاری– صﻨﻌتی و بازارچهﻫای مرزی؛  -6ﺗﻘﻮیت وﺣﺪت و انﺴجامدرونی؛ -7
مﺴئﻮلیتپذیری؛  -8ﺗﻘﻮیت و ﺗرویج فرﻫﻨگ ایرانی و اﺳﻼمی .ابتﺪا  10ﻋاملﮐﻠیﺪی انتﺨاب شﺪ و ﺳپس با ﺗﻮجه به شﺒاﻫت
برخی ﻋﻮامل دو مﻮرد در ﻫﻢ ادغام شﺪنﺪ و در نهایت  8ﻋاملﮐﻠیﺪی در پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی اﺳتان انتﺨاب شﺪنﺪ.
ﺳﻨاریﻮﻫای آیﻨﺪه اﺳتان بر اﺳاس ایﻦ ﻋﻮاملﮐﻠیﺪی ﻃراﺣی میشﻮنﺪ .بﻌﺪ از مشﺨصشﺪن مهﻢﺗریﻦ ﻋﻮامل ،وضﻌیتﻫای
مﺨتﻠفی برای ﻫر یک از ﻋﻮامل انتﺨاب شﺪنﺪ؛ و ایﻦ وضﻌیتﻫا برای ﻫر یک از ﻋﻮامل متفاوت از ﺳایر ﻋﻮامل اﺳت و ﻫرﮐﺪام از
ﻋﻮامل ﻃیفی از وضﻌیت ﻫای مﺨتﻠف در مﻮرد پیشرفت آیﻨﺪه اﺳتان را در بر دارد .ﺗﻌﺪاد ایﻦ وضﻌیتﻫا متﻨاﺳب با شرایط ﻫر
یک از ﻋﻮامل در ﻃیفی از وضﻌیت مﻄﻠﻮب ﺗا بﺤرانی در  3وضﻌیت ﻃراﺣی شﺪهاﺳت 24 .وضﻌیتاﺣتمالی برای آیﻨﺪه اﺳتان در
نﻈر گرفته شﺪه اﺳت (جﺪول شماره .)3با ﺗﻮجه به ایﻨکه در ایﻨجا ﻫﺪف ﺗهیه ﺳﻨاریﻮﻫای ممکﻦ از  24وضﻌیتاﺣتمالی مربﻮط

تدوین سناریوهای مؤثر بر پیشرفت اسالمی -ایرانی با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای .....
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به  8ﻋاملﮐﻠیﺪی اﺳت ،انتﻈار میرود بیش از  6.561ﺳﻨاریﻮی ﺗرﮐیﺒی مﺤتمل از بیﻦ ایﻦ وضﻌیتﻫای اﺣتمالی اﺳتﺨراج شﻮد
ﮐه دربرگیرنﺪه ﺗمامی ﺣاالت پیشروی آیﻨﺪه اﺳتان میباشﺪ.
جدول  -3عوامل کلیدی و وضعیت های احتمالی آنها در پیشرفت اسالمی -ایرانی استان
ﻋﻮامل ﮐﻠیﺪی
به رﺳمیت شﻨاختﻦ ﺗمایزﻫای
فرﻫﻨگی (ﻗﻮمی ،مذﻫﺒی و زبانی)
بازنگری در رویه ﻫای نﻈارﺗی
بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق
ﮐاال

ابتکار ،نﻮآوری و ﺗﺤﻮل

ﮐاﻫش فاصﻠه ﻫای ﻃﺒﻘاﺗی

وضﻌیت ﻫای اﺣتمالی

نﻮعوضﻌیت

ﻋﺪم مﻘﺒﻮلیت ﺗمایزات فرﻫﻨگی(ﻗﻮمی،مذﻫﺒی،زبانی)

بﺤرانی

بهﺒﻮد رونﺪ وضع مﻮجﻮد مﻘﺒﻮلیت ﺗمایزات فرﻫﻨگی

نﺴﺒتاًمﻄﻠﻮب

به رﺳمیت شﻨاختﻦ ﺗمایزات

مﻄﻠﻮب

وخیﻢ ﺗر شﺪن وضﻌیت فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال

بﺤرانی

ادامه رونﺪ وضع مﻮجﻮد نﻈارت برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال

نﺴﺒتاً بﺤرانی

بهﺒﻮد وضﻌیت و افزایش نﻈارت برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال

مﻄﻠﻮب

وخیﻢ ﺗرشﺪن ابتکار و نﻮآوری و ﺗﺤﻮل

بﺤرانی

ادامه رونﺪ وضع مﻮجﻮد

نﺴﺒتاً بﺤرانی

بهﺒﻮد وضﻌیت ابتکار و نﻮآوری و ﺗﺤﻮل

مﻄﻠﻮب

افزایش فاصﻠه ﻫای ﻃﺒﻘاﺗی

بﺤرانی

ادامه رونﺪ مﻮجﻮد فاصﻠه ﻫای ﻃﺒﻘاﺗی

نﺴﺒتاًبﺤرانی

بهﺒﻮد وضﻌیت و ﮐاﻫش فاصﻠه ﻫای ﻃﺒﻘاﺗی

مﻄﻠﻮب

ﻋﺪم ﺣمایت و اﻋمال مﺤﺪودیت ﻫا و انﺴﺪاد مرزﻫا
ﺣمایت و ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ آزاد ﺗجاری
–صﻨﻌتی و بازارچه ﻫای مرزی

ﺗﻘﻮیت وﺣﺪت و انﺴجام درونی

ﺗﻘﻮیت و ﺗرویج فرﻫﻨگ اصیل ایرانی-
اﺳﻼمی

مﺴئﻮلیت پذیری

بﺤرانی

ادامه رونﺪ وضع مﻮجﻮد

نﺴﺒتاًمﻄﻠﻮب

بهﺒﻮد وضﻌیت مﻮجﻮد

مﻄﻠﻮب

وخیﻢ ﺗر شﺪن وضﻌیت وﺣﺪت و انﺴجام درونی

بﺤرانی

ادامه رونﺪ وضع مﻮجﻮد

نﺴﺒتاًمﻄﻠﻮب

بهﺒﻮد وضﻌیت وﺣﺪت و انﺴجام درونی

مﻄﻠﻮب

ﺗضﻌیف فرﻫﻨگ اصیل ایرانی -اﺳﻼمی

بﺤرانی

ادامه رونﺪ وضع مﻮجﻮد

نﺴﺒتاًبﺤرانی

ارﺗﻘاء فرﻫﻨگ اصیل ایرانی -اﺳﻼمی

مﻄﻠﻮب

ﮐاﻫش مﺴئﻮلیت پذیری

بﺤرانی

ادامه رونﺪ وضع مﻮجﻮد

نﺴﺒتاً بﺤرانی

بهﺒﻮد وضﻌیت مﺴئﻮلیت پذیری مردم

مﻄﻠﻮب

مﻨﺒع.) Author:2017) :

نتایج نرمافزار سناریو ویزارد:
نتایج نرمافزار ﺳﻨاریﻮ ویزارد نشان میدﻫﺪ ﮐه  8ﺳﻨاریﻮ با ﺳازگاری ﻗﻮی 124 ،ﺳﻨاریﻮ با ﺳازگاری ضﻌیف و 121
ﺳﻨاریﻮی ناﺳازگار پیشروی آیﻨﺪه پیشرفت اﺳتان وجﻮد دارد .شکل شماره  4ﺗابﻠﻮی ﺳﻨاریﻮﻫای با ﺳازگاریﻗﻮی را ﻫمراه با
وضﻌیتﻫای اﺣتمالی و وضﻌیت مربﻮط به ﻫریک از ﻋﺪم ﻗﻄﻌیت ﻫا از نﻈر مﻄﻠﻮبیت یا بﺤرانیبﻮدن نشان میدﻫﺪ .در ایﻦ ﺗابﻠﻮ-
ﺳﻨاریﻮ ،رنگ ﺳﺒز پررنگ وضﻌیت مﻄﻠﻮب ،رنگ ﺳﺒز روشﻦ وضعمﻮجﻮد ﮐه وضﻌیت نﺴﺒتاًمﻄﻠﻮب اﺳت و رنگ نارنجی ،وضع-
مﻮجﻮد (وضﻌیت نﺴﺒتاً بﺤرانی) و در نهایت رنگﻗرمز نشاندﻫﻨﺪه وضﻌیت بﺤرانی وضﻌیتﻫایاﺣتمالی اﺳت .صفﺤه ﺳﻨاریﻮﻫای
ﻗﻮی از  64وضﻌیت اﺣتمالی مﺨتﻠف ﺗشکیلشﺪه اﺳت .ﻫمانﻃﻮر ﮐه در ﺗﺨته ﺳﻨاریﻮ ﻫﻢ مشاﻫﺪه میشﻮد ﺗﻌﺪاد وضﻌیتﻫای-
نامﻄﻠﻮب بر وضﻌیتﻫایمﻄﻠﻮب برﺗری دارنﺪ .از ایﻦ  64وضﻌیتﻫای اﺣتمالی 56.25 ،درصﺪ وضﻌیت بﺤرانی 16.62 ،درصﺪ
وضﻌیت نﺴﺒتاً بﺤرانی یا در آﺳتانه بﺤران 10.93 ،درصﺪ وضﻌیت نﺴﺒتاً مﻄﻠﻮب و  17.18درصﺪ ﻫﻢ وضﻌیت مﻄﻠﻮب دارنﺪ.
ﻫمانﻄﻮر ﮐه از صفﺤه ﺳﻨاریﻮ نیز دیﺪه میشﻮد ،وضﻌیتﻫای بﺤرانی بیشتریﻦ فرضﻫا را ﺗشکیل دادهانﺪ.

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /7شماره  /28زمستان 1396

جدول  -4تخته سناریو
Scenario
Scenario
No. 5
No. 4

Scenario
Scenario
Scenario
No. 2
No. 1
No. 3
Vahdat:
1
Masoliat:
1
Tamauozat:
1
Farhang:
1
Nezarat:
Nezarat:
2
1
Faseleh:
Faseleh:
1
2
Novavari:
Novavari:
2
1
Tovseeh:
1
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Scenario No.
8

Scenario
Scenario
No. 7
No. 6
Vahdat:
3
Masoliat:
3
Tamauozat:
Tamauozat:
3
2
Farhang:
Farhang:
3
2
Nezarat:
Nezarat:
Nezarat:
3
2
1
Faseleh:
Faseleh:
Faseleh:
3
1
2
Novavari:
Novavari:
3
1
Tovseeh:
2

مﻨﺒع :یافتهﻫای ﺗﺤﻘیﻖ.1395،

از بیﻦ ﺳﻨاریﻮﻫای با ﺳازگاریﻗﻮی ،ﺳﻨاریﻮی شماره  8بهتریﻦ وضﻌیتﻫا را برای آیﻨﺪه پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی اﺳتان در
بر گرفتهاﺳت .ﺳﻨاریﻮﻫای شماره  5 ،6 ،7ﺳﻨاریﻮﻫایی ﻫﺴتﻨﺪ ﮐه بیشتر رونﺪ مﻮجﻮد را برای آیﻨﺪه اﺳتان در نﻈرگرفته و در
نهایت ﺳﻨاریﻮﻫای شماره  3 ،1 ،2 ،4ﺳﻨاریﻮﻫایی ﻫﺴتﻨﺪ ﮐه شامل وضﻌیتﻫای نﺴﺒتاً بﺤرانی و بﺤرانی ﻫﺴتﻨﺪ.
ﺳﻨاریﻮیشماره  8بهتریﻦ ﺳﻨاریﻮی پیشروی آیﻨﺪه پیشرفت اﺳتان اﺳت ﮐه ﺗمام وضﻌیتﻫای اﺣتمالی به جز یکی،
مﻄﻠﻮب اﺳت .ویژگیﻫای ایﻦ ﺳﻨاریﻮ از نﻈر ﻋﻮامل ﮐﻠیﺪی مﻨتﺨب ﻋﺒارت اﺳت از :از لﺤاظ ﺗمایزﻫای فرﻫﻨگی (ﻗﻮمی ،مذﻫﺒی و
زبانی) وضﻌیت مﻄﻠﻮب و رو به بهﺒﻮد ،از لﺤاظ فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال وضﻌیت رو به بهﺒﻮد ﮐه بازنگری در رویهﻫای نﻈارﺗی بازرگانی
برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال در نﻈر گرفتهشﺪه و ﮐﻨترل شﺪیﺪی بر آن ﺣاﮐﻢ اﺳت .بهﺒﻮد و افزایش ابتکار ،نﻮآوری و ﺗﺤﻮل،
ﮐاﺳتﻦ از فاصﻠه ﻫای ﻃﺒﻘاﺗی ،ادامه رونﺪ ﺣمایت و ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ آزاد ﺗجاری– صﻨﻌتی و بازارچهﻫای مرزی،ﺗﻘﻮیت و افزایش-
وﺣﺪت و انﺴجام درونی ،بهﺒﻮد مشارﮐت و افزایش رونﺪ مﺴئﻮلیتپذیری ،ﺗﻘﻮیت و ﺗرویج فرﻫﻨگ ایرانی و اﺳﻼمی .در ﺳﻨاریﻮ
شماره ﻫفت وضﻌیت وﺣﺪت و انﺴجام درونی و مﺴئﻮلیتپذیری مانﻨﺪ وضﻌیت ﺳﻨاریﻮی شماره ﻫشت ،و از نﻈر وضﻌیت فرﻫﻨگ
ایرانیواﺳﻼمی و ﺗمایزﻫای فرﻫﻨگی (ﻗﻮمی ،مذﻫﺒی و زبانی) ادامه وضعمﻮجﻮد و دارای رونﺪ نﺴﺒتاً مﻄﻠﻮبی اﺳت ،از نﻈر نﻈارت
بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال ،وضﻌیت نﺴﺒت ًا بﺤرانی و از لﺤاظ ابتکار ،نﻮآوری و ﺗﺤﻮل ،و از نﻈر فاصﻠهﻫای ﻃﺒﻘاﺗی،
و ﻫمﭽﻨیﻦ ﺣمایت و ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ آزاد ﺗجاری– صﻨﻌتی و بازارچهﻫای مرزی ،وضﻌیت بﺤرانی در پیشرو دارد.
ویژگیﻫای ﺳﻨاریﻮی شمارهشش ،از نﻈر وضﻌیت وﺣﺪت و انﺴجامدرونی مانﻨﺪ وضﻌیت ﺳﻨاریﻮی شماره ﻫشت و ﻫفت ،و
از نﻈر وضﻌیت فرﻫﻨگ ایرانیواﺳﻼمی و ﺗمایزﻫای فرﻫﻨگی (ﻗﻮمی ،مذﻫﺒی و زبانی) ادامه وضعمﻮجﻮد و دارای رونﺪ نﺴﺒتاً-
مﻄﻠﻮبی اﺳت (مانﻨﺪ ﺳﻨاریﻮیشماره ﻫفت) ،از نﻈر نﻈارت بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال ،و ﻫمﭽﻨیﻦ از نﻈر فاصﻠه-
ﻫای ﻃﺒﻘاﺗی ،ادامه رونﺪ وضعمﻮجﻮد و وضﻌیت نﺴﺒتاً بﺤرانی و در نهایت از لﺤاظ ابتکار ،نﻮآوری و ﺗﺤﻮل ،ﺣمایت و ﺗﻮﺳﻌه
مﻨاﻃﻖ آزاد ﺗجاری– صﻨﻌتی و بازارچهﻫای مرزی ،و مﺴئﻮلیتپذیری وضﻌیتبﺤرانی دارد .ویژگیﻫای ﺳﻨاریﻮی شمارهپﻨج از
لﺤاظ وضﻌیت ایﻦ ﺳﻨاریﻮ مانﻨﺪ ﺳﻨاریﻮیشماره شش اﺳت به جز وضﻌیت نﻈارت بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال ﮐه
در ایﻦ ﺳﻨاریﻮ وضﻌیت بﺤرانی دارد.
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وضﻌیت ﺳﻨاریﻮی شمارهچهار :در ایﻦ ﺳﻨاریﻮ ﻋاملﻫای ﮐﻠیﺪی نﻈارت بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال و فاصﻠه-
ﻫای ﻃﺒﻘاﺗی ،ادامه رونﺪ وضعمﻮجﻮد و وضﻌیت نﺴﺒتاً بﺤرانی و ﻋاملﻫای ﮐﻠیﺪی وﺣﺪت و انﺴجامدرونی ،فرﻫﻨگ ایرانیو-
اﺳﻼمی ،ﺗمایزﻫای فرﻫﻨگی (ﻗﻮمی ،مذﻫﺒی و زبانی) ،مﺴئﻮلیتپذیری ،نﻮآوری و ﺗﺤﻮل ،ﺣمایت و ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ آزاد ﺗجاری –
صﻨﻌتی و بازارچهﻫای مرزی ،دارای وضﻌیت بﺤرانی ﻫﺴتﻨﺪ .وضﻌیت ﺳﻨاریﻮی شمارهدو شﺒیه ﺳﻨاریﻮی شماره 4اﺳت و ﺗﻨها
ﺗفاوت آن در وضﻌیت ﻋامل نﻮآوری و ﺗﺤﻮل ﮐه ادامه رونﺪ مﻮجﻮد و وضﻌیت نﺴﺒتاً بﺤرانی و ﻋامل وجﻮد فاصﻠهﻫای ﻃﺒﻘاﺗی ﮐه
وضﻌیت بﺤرانی دارد .ﺳﻨاریﻮی شمارهیک شﺒیه ﺳﻨاریﻮی شماره  2اﺳت و ﺗﻨها ﺗفاوت آن در وضﻌیت ﻋامل نﻮآوری و ﺗﺤﻮل
اﺳت ﮐه ایﻦ ﻋامل وضﻌیت بﺤرانی دارد .و ﺳﻨاریﻮی شمارهﺳه شﺒیه ﺳﻨاریﻮی شماره  4اﺳت و ﺗﻨها ﺗفاوت آن در وضﻌیت ﻋامل
نﻈارت بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال و فاصﻠهﻫای ﻃﺒﻘاﺗی رونﺪ بﺤرانی دارد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
ﺳﻨاریﻮنﻮیﺴی یکی از روشﻫایی اﺳت ﮐه به مﺪیران ﮐمک میﮐﻨﺪ ﮐه ﻋﻼوه بر ﺗهیه برنامهریزیﻫای متﻌﺪد برای
رویﺪادﻫای غیرمترﻗﺒه ،جهتگیری درﺳتی نﺴﺒت به ﺳایر رویﺪادﻫای آیﻨﺪه داشته و بﻨابرایﻦ مﻮضﻮﻋات مﺨتﻠفی را در ﮐانﻮن
ﺗﻮجه خﻮد ﻗرار دﻫﻨﺪ .ﺗرﺳیﻢ ﺳﻨاریﻮﻫای مﺤتمل برای آیﻨﺪه و بررﺳی شرایط و ویژگیﻫای آن ایﻦ امکان را در اختیار مﺪیران و
برنامهریزان ﻗرار میدﻫﺪ ﺗا خﻮد را به مﻨﻈﻮر رویارویی با ﺗهﺪیﺪﻫای پیشرو و ﻫمﭽﻨیﻦ بهرهبرداری از فرصتﻫای آیﻨﺪه آماده
ﺳازنﺪ .و ﻋﻼوه بر ایﻦ ،ﺳﻨاریﻮﻫا و وضﻌیتﻫای اﺣتمالی مربﻮط به آنها میﺗﻮانﺪ به مﻨﻈﻮر جهتدﻫی به ﺗغییرﻫای در ﺣال ﺗﺤﻘﻖ
و دﺳتیابی به آیﻨﺪهمﻄﻠﻮب یاریرﺳانﺪ .در ایﻦراﺳتا ﻫﺪف پژوﻫش ﺣاضر ﺗﺪویﻦ ﺳﻨاریﻮﻫای مؤثر در پیشرفت ایرانی -اﺳﻼمی با
رویکرد برنامهریزی مﻨﻄﻘهای بﻮد .نتایج ﺗﺤﻘیﻖ ﺗﺪویﻦ  8ﺳﻨاریﻮ با ﺳازگاریﻗﻮی 124 ،ﺳﻨاریﻮ با ﺳازگاریضﻌیف و 121
ﺳﻨاریﻮیناﺳازگار بﻮد .از بیﻦ ﺳﻨاریﻮﻫای با ﺳازگاریﻗﻮی یا مﺤتمل ﺳﻨاریﻮی شماره  8بهتریﻦ وضﻌیتﻫا و جهتگیری مﻄﻠﻮبی
برای پیشرفت اﺳتان در آیﻨﺪه در نﻈر گرفتهاﺳت .ﺳﻨاریﻮﻫای شماره  5 ،6 ،7ﺳﻨاریﻮﻫایی ﻫﺴتﻨﺪ ﮐه بیشتر بیانﮐﻨﻨﺪه رونﺪ
مﻮجﻮد برای آیﻨﺪه اﺳتان ﻫﺴتﻨﺪ و در نهایت ﺳﻨاریﻮﻫای شماره  3 ،1 ،2 ،4ﺳﻨاریﻮﻫایی ﻫﺴتﻨﺪ ﮐه وضﻌیت ﻫای نﺴﺒت ًا بﺤرانی
و بﺤرانی را پیش روی آیﻨﺪه اﺳتان جﻠﻮه میدﻫﻨﺪ .نتایج ﺣاصل از ﺗﺤﻘیﻖ نشان داد  72.87درصﺪ از وضﻌیتﻫایی ﮐه در
ﺳﻨاریﻮﻫای مﺤتمل پیشروی آیﻨﺪه اﺳتان ﻗرار دارنﺪ وضﻌیت بﺤرانی یا در آﺳتانه بﺤران دارنﺪ ﮐه ایﻦ خﻮد ضرورت ﺗجﺪیﺪنﻈر
نﺴﺒت به ﺳیاﺳتﻫا و برنامهﻫای پیاده شﺪه در راﺳتای ﺗﻮﺳﻌه اﺳتان به ﺳمت الگﻮی پیشرفت اﺳﻼمی -ایرانی در آیﻨﺪه را می-
رﺳانﺪ.
•

بازنگری در رویهﻫای نﻈارﺗی بازرگانی برای مﺒارزه با فﺴاد و ﻗاچاق ﮐاال؛

•

جﻠﻮگیری از دخالت ﺗﻌﺼﺒات در رونﺪ ﺗﻮﺳﻌه مﻨاﻃﻖ؛

•

برﻃرف ﮐردن ضﻌفﻫای مﻮجﻮد در ﺳیاﺳتﻫای ﻗﻮمی؛

•

شﻨاﺳایی و بالفﻌلﮐردن پتانﺴیلﻫای مﻨاﻃﻖاﺳتان ،در راﺳتای ﺗﻮﺳﻌه و خروج مﻨاﻃﻖ از انزوا و ﻫمﭽﻨیﻦ افزایش
ﻫمﺒﺴتگی و وﺣﺪت؛

•

شﻨاﺳایی و آگاﻫی از مﺤﺪودیتﻫای مﻨاﻃﻖ مﺨتﻠف به ویژه مﻨاﻃﻖ مرزی و ﺳﻌی بر ﮐاﻫش و یا رفع آنﻫا؛

•

ﺣمایت و ﺗﻮﺳﻌه بازارچهﻫای مرزی مﻮجﻮد در جهت رونﻖ و فﻌالﮐردن آنﻫا و ﺗﺤرك اشتغال در مﻨاﻃﻖ مرزی اﺳتان؛

•

ﺗشﻮیﻖ ﺳرمایهگذاران و اﻋﻄای برخی از ﺗﺴهیﻼت در جهت بالفﻌلﮐردن پتانﺴیلﻫای مﻨاﻃﻖ اﺳتان؛

•

بهرهگیری از پتانﺴیلﻫایی ﮐه مﻨاﻃﻖ اﺳتان در صﻨﻌت گردشگری دارنﺪ؛

•

ﺗﻌادلبﺨشی به پﺨش رونﺪ ﺗﻮﺳﻌه در مﻨاﻃﻖ مﺨتﻠف؛
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