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 چکیده
هااي   مؤلفهو  مسير تعالي است و از اين رو بررسي ابعادالگو نقشه جامعي براي حركت در 

از اهميات بااييي    تأثيرگذار بر الگوي پيشرفت و توسعه با تأكيد بر اسالمي و ايراني بودن

الگوي پيشرفت بايد كامال منطبا  بار مطايی دينادش باااد تاا باواناد از        . برخوردار است

مساله اين است كه بساياري از ساندهايي   ناهمواري هاي ديندش عبور كند و اثرگذار بااد. 

اوند قابليت اجرا ندارند و اغلب ظرفيت اجرايي ادن ندارند. علت  كه در كشور تنظيم مي

هاي نسل بعدي كه قرار است  هايي كه در اين سندها دمدش با درمان هم اين است كه درمان

ما با ارزش ااناخاي   اين سندها را اجرا كنند، همخواني ندارند. به عبارتي ارزش اناخاي

نسل بعدي مافاوت است. همچنين بررسي دثار و پيامدهاي توساعه در كشاور ماا نشاان     

دهد كه توسعه به سبک غربي از يک سو ناوانساه باعث توسعه و پيشرفت كشور گردد  مي

ايراني نيز ادش است. دليل اين -هاي اسالمي و از سوي ديگر نيز باعث كمرنگ ادن ارزش

ي  در تفاوت بين مباني، اقاضائات و غاياات توساعه باا مبااني و غاياات جامعاه       امر را بايد

اسالمي ايران جساجو كرد، لذا اين امر ضرورت طراحي الگويي ماناسب با جامعه اسالمي 

های تأثیرگذار بر الگویی   شناسایی مؤلفهكند. در اين پژوهش با  و ايراني را ايجاب مي

الگیی پیشرفت و تیسعه متناسب با جامعوه   ایرانی پیشرفت به طراحی -اسالمی

ر اجرايي ادن الگو در ديندش اود. در اين پژوهش، كه تاكيد ب پرداخاه مي اسالمی ایران

، الگاوي  ، توساعه ابادا با مرور ادبيات نظري به بررسي مفاهيمي همچاون پيشارفت   است،

يشارفت و توساعه   ايراناي باا مفماو  پ    -ايراني و همچنين ارتباط الگوي اسالمي - اسالمي
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 -رويکارد تطليلاي   اي، در چارچوب  اود. روش كاربردي مقاله روش كاابخانه پرداخاه مي

بااد. در اين پژوهش، با توجه  هاي خبرگاني معطوف به ديندش مي توصيفي و با كمک دادش

حاوزش   6ايراناي پيشارفت در    -هاي الگاوي اساالمي   به بيانات مقا  معظم رهبري ااخص

مطيطي، توساعه انسااني و اااخص     ي، اقاصادي، علم و فناوري، زيستهاي سياس ااخص

 -بندي و در نمايت مدل مفمومي جمت اجراي الگاوي اساالمي   اجاماعي و فرهنگي طبقه

 ها طراحي و ارائه گرديدش است. ايراني پيشرفت با توجه به اين ااخص

 پژوهي، عدالت ديندشايراني پيشرفت، توسعه،  -الگوي اسالمي :های کلیدی واژه

 



 

 

 مقدمه

آغاز کرده است و اکنون سخن  از   یدیفصل جد شرفت،یپ یرانیا- یاسالم یالگو
بلندمخد  کشخور اسخت کخ       یسند راهبخرد   یسند، ننست  یشدن است. ا ییاجرا

را  نخده یسخد  آ  کیدر افق  یمل های یزری و برنام  گذاری استیس های ست یتنها با ن 
متحخو    زیخ را ن یجخار  مخد     انیمد  و م خواهد کرد، بلک  همة اسناد کوتاه  ییتع

 و یحخ اطخر  بنقالامعظم  هبرر، 1385(. در سا  1: ص1390خواهد نمود )ساعد، 
 رکشخو  یابخر  ور ضخر  کیخ عنخوان   بخ   را شرفتیپ یناریا -یسالما یلگوا  یوتد

 یلگخو ا کیخ بخ    رکشخو  زایخ ن و یتوسع  غربخ  یلگوهاا یمدرآنمودند . ناکا حمطر
 وتوسخع    شخد، ر یابخر  رکشخو  درکخ    یخی البا یها تیظرف دجوو و یبوم شرفتیپ
 شخان یرابطخ  ا   ی. در همخ باشخد  یم عموضو  یا حطر لیدال از دارد دجوو شرفتیپ

 شیایخ زوا و دبعخا ا دیخ با ،دشخو  شخ  رو دیخ با ،دشخو   یوتد دیالگو با  یا: »معتقدند
کخ    ینیهم ماا. دبشو دیبا و ستانگرفت   منجااطور کامل  ب   رکا  یا ؛دمشنص شو

 تیخ موفق دشخخو   یخ ا ،ینخ اریا- یسالما ى ب  نقش  میدبرگر دیک  با میا هدیما فهم
 ،یسخالم ا- یناریا ىلگوا مییگو یم یقتو. میدار وزمرا را تیموفق  یا. ستا یگربز
؛ شخد  میهخ اخخو  یگمخ درسخر  رچخا د، جخامع  ى نقش  ونجامع. بد ى نقش  کی یعنی

 و فهخد  یبخ ، یهشخت  وهفخت   یهخا  ، ب  حرکت  سا یس  یا  طو درک   نهمچنا
 شخت  اند دجووجامع  ی نقش  کیک   ستا  یاب  خاطر   یا،  میدمبتال بو یگاگزیز
 (.10/09/1389،یمقام معظم رهبر انا ی)ب «ستا

از ابعاد گوناگون، یخک اتفخان نیخک،     ایرانی پیشرفت-الگوی اسالمی  تدوی »
 ایخخ  . ودشخ  مخخی  وبسخ مح کشور در «توسع » ریزی برنام  امر در سابق  مهخم و بی
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 تبیخی   رو ایخ   از نوپاسخت،  ای پدیخده  البتخ   اسالمی، ایران در تارینی عطخف نقط 
فاف از موضخوع،  ش  و شرو نگ،هماه مشترك، درکی ایجاد برای آن منتلف ابعاد

رفت را بخا الگخوی اسخالمی خ ایرانخی پیخدا کنخیم. چخرا         شخ ضروری است. ما باید پی
 و نظری مبانی بر اینک  سبب ب  اسالمی، ی؟نایرا گوییم می چرا و اسالمی گوییم می

 ایرانخی؛  گخوییم  مخی  چخرا .  اسخت  استوار المسا ناختیش انانس انیبم و الماس فلسفی
 از ای ای  مطلب گزیخخده « ت آورده است.س  دبی، ایخ  را نفکر و ابتکخار ایرا چون

 کشخور  امخروز  مشکل تری  مهم و ری ت وریحم ابب در ریبره معظخم مقخام ا نبیا
 کخ   نیسخت  امری توسع  مقولخة محوریخت. تسا آن گیخری جهت و «توسع » یعنی
باشد؛ چخرا کخخ  مقولخة توسخع  و     کشور سیاسی نظام باالی سطوح ب  محدود فقط

ر دارد و از شخ مفاهیم مرتبط با آن، همواره جایگاهی کلیدی در زندگی اجتمخخاعی ب 
 همخخة  کننخد   دگرگخون  عنصخر  تخری   مهمروست ک  توسع  در شکل کلی خود،  ای 

زاده،  قاضخی ) دشخ با مخخی  مخخا  جامعخة  جملخ   از جوامخع  اجتماعی حیا  های عرص 
گویی اجتماعی، درج  اثربنشی و بازدهی یخک   پاسخ  ،یدر سا ع (. توس32: 1389

 (.105: 1977، وانتیهای اجتماعی آن است )استارد سازمان در برابر مسئولیت

 پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان .1

 پیشرفت و تیسعه   .1-1

ماننخد   ییهخا  واژه یاتیخ عمل فیخ ب  تعر ازین شرفت،یپ یالگو یطراح ای  یتدو یبرا
 موجخب  هخا  واژه  یخ اسختعما  ا  یالگو و توسع  اسخت تخا اشختراك لفظخ     شرفت،یپ

دارد، اما از  یمفهوم روشن شرفتیمتفاو  از آنها نگردد. گرچ  لغت پ های برداشت
مفهخوم   شخمندان یاز اند یاراده شخده اسخت. برخخ    یمنتلفخ  فیتعخار  شرفتیواژه پ

و الزامخا    ییو معنخا  ارزشی بار توسع  مفهوم. اند دانست  یکیو توسع  را  شرفتیپ
اسخت کخ  بخا     المللخی   یبخ  یدر متون اقتصاد یمعروف ی خاص خود را دارد و واژه

در فرهنخگ   شخرفت یشخناخت  شخده اسخت. واژه پ    ینخ یمع های منتصا  و شاخص
 یتیمخوقع  ایخ  تخر  افتخ  ی توسخع   ایخ  تخر  افت یبودبه یتیوضع یرکت ب  سوح» ج،یکمبر

 یتوسخخع  بخ  سخخو » ( و در فرهنخخگ آکسخفورد،  2017،  جیفرهنخخگ کمبخر «)جلخوتر 
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شخده اسخت. از    فیخ ( تعر2017)فرهنگ آکسفورد ، « و باالتر تر افت یبهبود یطیشرا
 کنخد  مخی  فیخ تعر یتجمع یندیرا فرا شرفتی( پ2008جانسون ) زین ینظر اصطالح

 یبخاالتر تلقخ   یتخ یفیک دارای و بهتخر  تخر،  متأخر، همخواره مخرج    ی  ک  در آن مرحل
 (.7: 2008)جانسون ، شود می

 ی بخ  جامعخ    دنیجهت رس یفیک ی جانب  و رشد هم  یب  مفهوم ترق شرفتیپ
است  افت یبر فرهنگ، توسع   یو متک تیمطلوب و موردنظر است ک  توأم با معنو

د حرکت از وضعیت موجود ب  نعبار  است از فرای شرفتی(. پ14: 1390 ،یی)عال
مشختمل بخر سخ  امخر      یخد اس، الگوی پیشرفت باسمت وضعیت مطلوب. بر ای  اس

 باشد:
 ( تحلیل وضعیت موجود؛الف
 ( تبیی  وضعیت مطلوب؛ب
 ( راهبرد حرکت از وضعیت موجود ب  مطلوب.ج
آنهخا عبارتنخد از:    تخری   مهمشت ک  مدنظر دا دیرا با یتوسع ، نکات فیتعر در

و پیچیخده   یچندبعخد  یانیخ کنیم؛ ثانیخاً، آن را جر  یتلق یاوالً، توسع  را مقول  ارزش
آن با مفهوم بهبود توج  داشخت  باشخیم )ازکیخا و     یکیبدانیم و ثالثاً، ب  ارتباط و نزد

 (.1387 ،یغفار
از توسع ، گذار از وضعیت موجود ب  وضعیت مطلوب بخ    فیری  تعرتبه در

 :ددگر می مطرح زیر ابعاد هم  ب  توج  یعنی جانب  شکل هم 
دگی مخخادی و توزیخع   نخ تصادی، ایجاد ثرو  و بهبودی وضخع ز خ بعد اق  الف

   امکانا .عادالن
ک  تی )بهداشت، آموزش، مسسخ بعد اجتماعی، کخ  برمبنای امکانا  بهزی  ب

 .شود میگیری  و اشتغا ( اندازه
...  و سیاسخی  هخای  آزادی بشر، حقون همانند هایی خ بعد سیاسی، ک  ارزش  ج
 .گیرد ر میبرا در 
خ بعد فرهنگی، ک  برمبنای ب  رسخمیت شخناخت  ایخ  واقعیخت اسخت کخخ          د

 .کنند می اعطاء شنصی ارزش و هویت افراد،  ب اه گفرهن
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 اییباورهخ  و نمادهخخا  وایی،تمح ایه خ بعد الگوی زندگی کامل، ک  ب  نظخام   ه
 .شود می، مربوط هستند مرتبط تاریخ و زندگی نهایی هدف اب کخ 

 (.1389 ،یمعز ریخ بعد سالمت زیست محیطی)م و

 مفهیم الگی .٢-1

، معرفخی  ت.یک مد ، یخخک الگو، طرحسی اسمعاد  کلمة مد  در زبان انگلی الگو،
ری  است ک  برای نشان دادن هدف اصلی یا کارکرد یک موضوع، سیستم یخا  یا تش

 کخ   را توضخیحی  کخارکرد  نوع دو توانند می ها مفهوم در نظر گرفت  شده است. مد 
 بنخش  یخک  از توضیحی تواند یک مد  می ،سو یک از: دهند انجام متفاوتند، اساساً

 توانخد  مخی  مخد   یک خر،گ دی ویس از .(هدف سیستم) باشد جهان از دهش انتناب
 را آن موضخوعة  اصخو   و قخوانی   کخ   جهخت  ایخ   از دهخخد؛ توضی  را نظری  یک

 کارکرد دو هر وانندت می علمی یها مد  زیرا تند؛سنی الجمع مانع  دو ای . کند یرستف
 یهخا  مد ی متعارف، علما  بی(. در اد1389 ،یرمعزیند)مت  باشدر یک زمان داش را

 واقخع  بخ   مربخوط  یهخا  داده یخا  اهخخ  پدیخده  تبیی  و توصیف رایب ها پدیده و ها داده
 در توانخد  مخی ن مخد   یخا  الگخو  از مفهخوم  ایخ   تسا بدیهی. روند می کار ب  خارجی
د؛ زیرا ای  الگو برای توصیف و تبیخی   شمقصود با رفتپیش ایرانی- المیسا الگوی

ت بلک  برای تغییخر و اصخالح آن اسخت. آنچخ  تناسخب      سوضع موجود در ایران نی
 یخک  تبیخی   درصخدد  نیخز  ما زیرا است؛ ای نظری  یها مد بیشتری با بحث ما دارد، 

یخک   تبیخی   بخ   پیشخرفت  ایرانخی  -اسخالمی  نظریخة  ک  تفاو  ای  با تیم،سه نظری 
 پیشرفت راهبردهای و اهداف بلک  پردازد، واقعیت یا پدیده یا سیستم خارجی نمی

 .کند می تبیی  را ایران شرایط با مطابق و اسالمی های آموزه و احکام براساس

 اسالمی بیدن الگی .٣-1

 و شخناختی  ت کخ  مبتنخی بخر مبخانی معرفخت     سخ المی پیشرفت، الگخویی ا سا الگوی
المی باشخخد. در سخخسخخالمی و در چخخارچوب حقخخون و اخخخالن ا ا ناختیشخخ هسخختی

 از جهان و شود می تقسیم مجرد و مادی قسم دو ب  واقعیت اسالمی، یسشنا تیسه
ک  با یکدیگر هماهنگند و  است دهش کیلشت مجرد و مادی معلولی و علّی نظام دو
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 .شود میتدبیر هردو ب  دست خداوند متعا  انجام 
ناخت عبارتند از: حس و عقخل و قلخب. ادراکخا     شفة اسالمی ابزارهای سفل در

شود و عقل، تصدیقا  و مفاهیم ثانویة فلسخفی و   مییلة قلب درك سشهودی ک  ب  و
: 1378 مصخباح، . )است حسی مفاهیم درك ساز زمین  حس، و کند منطقی را درك می

. براساس فلسخفة دئیسخم،   است دئیسم اصل ب  معتقد لیبرالیسم خداشناسی، در(. 210
 بخ   چنخان  هخایى،  ت و طبیعخت را براسخاس قانونمنخدى   سخداوند منشأ جهان هستى ا

 بیخنش،  ای  در. دده مى ادام  خود حیا  ب  خودکار صور  ب   ک تسا آورده وجود
 قخوانی   زیخرا  کنخد؛  نمخى  دخالت جهان امور در وج  هیچ ب  خلقخخت از پس خداوند

 کخخ  برد ده، چنان امور را پیش مىشت گنجانده یلة آفریدگار در طبیعسو ک  ب  عىطبی
 معتبخر  قوانی  و تسنی طبیعت ویژ  قانونمندى، البت . آید مى وجود ب  وضعیت بهتری 

 فلسخف ،  ایخ   در. اسخت  لّطسخ م نیخز  اجتمخاعى  هخاى  پدیده کلیة بر جهانى و جاودانى
 را آن اش، انخدازى  اعت و راهسخ است ک  پخس از سخاخت     ازىس ساعت مانند خداوند

 ؛شخود  مخی  نمایخان  ت سخ بازنش معمخارى  چهخر   در خداونخد  ترتیخب،  بدی . کند مى رها
 آفریخده  کخ   باشکوهى ساختمان نظار  ب  تنها رفت ، کنارى خلقت، از پس ک  معمارى

  شخ رو(. 75-72: 1375گلخدم ،  ؛188-174: 1376 کاپلسختون، ) کند مى بسنده است،
دن بخ  عخدم دخالخت او در جهخان هسختی پخس از       شخ است ک  انکار خداوند یا قائل 
 ت.سالمی اسآفرینش آن، منالف نگرش ا

 دهنده ، بلک  پرورشاستان جهک آفریننده و مالا نهت  نآن، خداوند دیدگاه قر از
 حاطة علمى و وجخودى ا تىسه ذرا  هم  ب  او رود؛ مى مارش ب  نیز آن دارند  نگاه و

 بخردارد،  جهخان  ایخ   از را خخود  عنایت اى ؛ اگر لحظ تچیز اس دارد و برپادارند  هم 
 هخدایت  ت؛سخ ا جهخان  بقخاى  و ایجاد علّت خداوند ود؛ش مى نابود کلّى ب  جهان ای 

 روزى او ت؛سخ او دسخت  بخ   انسخ ان ریعىشخ ت هخدایت  نیز و موجودا  هم  تکوینى
 خداونخد  از تصخویر  ای . کند باب مادى و غیرمادى، تقدیر مىسیلة اسب  و را ها آفریده

. اسخت  متفاو  کلى ب  دهد، ارائ  مى خدا از لیبرالیسم ک  اى بازنشست  معمار تصویر با
بینخى،   فردگرایان  است. در ای  جهان هاى ویژگی داراى لیبرالیستى بینى جهان در انسان

ان موجود واحدى است ک  مالک وجود و اموا  خویش است؛ امیالش اهخداف و  سان
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 اننشخ  خخوبى  بخ   را اهخداف  آن بخ   دسختیابى  راه شعقلخ  گزیند، برمى را او هاى ارزش
 پذیرش ب  کند، مى تکی  خود تجرب  ب  تنها حقیقت ناختش در ک  موجودى. دهد مى

یخا  خخویش فرمخان    ام از اتنهخ  و تسنی ملزم دولت یا جامع  دی ، ىاخالق اىه فرمان
 (.54-19: 1367 آربالستر،) پذیرد مى

 کمخا   متسخ  بخ   او حرکخت  انسخ ان آفخرینش  از هدف المی،سا بینی جهان در
إِ َّال لِیعبدون )م  ج  و س اإلِنْ   َوو َمخخا َخلَقت الْجَ ": فرماید می مکری قرآن. تسا
تکامخل یابنخد و بخ  مخ       م کننخد و از ایخ  راه    عبادتس را نیافریدم جز برای اینکان

 .(نزدیک شوند
است: یک بعد مادى دارد و یک  نگرش اسالمى، انسان موجودى دو بُعدى در

نگخرش   مجردش روح. در سان بدن است و بعدّمجرد و غیرمادى. بعد مادى ان بعدّ
اسالمى، انسان داراى اراده و اختیار است. اگخر انسخان مجبخور بخود، ارسخا  رسخل       

حتی در ای  دنیا نیز وضخع   ود،ب معنا لزومی نداشت و حساب و کتاب در قیامت بی
 هخای  قانون و مجازا  مجرمان منطقی نداشت. قرآن کریم در آیا  زیادی ب  روش

 انسخ ان. اسخت  کرده تصری  غلط یا درست راه گزینش در انسان اختیار ب  گوناگون
حاکم کرده، راه کمخا  را بيیمایخد و    اش یتواند عقل خود را بر تمایال  حیوان-می

را حاکم وجود خود ساخت ، عقل را ب  اسار  او درآورد و از قلّة  هوا ش تواند یم
(. بخر ایخ    2038: 3؛ ج 1378رفیع انسخانیت سخقوط کنخد )محمخدی ری شخهری،      

تنها ناگزیر ب  پیروى از تمایال  حیوانى نیست؛ بلکخ  کمخالش در    ان ن ساس، انسا
 حاکمیت خرد بر غرایز است.

 ایرانی بیدن الگی .1-4

 اتصاف الگوی اسالمی پیشرفت ب  ایرانی بودن دو وج  متصور است: برای
ت ک  فکر و ابتکخار ایرانخی   سخ اتصاف الگوی مزبور ب  ایرانیت بدی  لحاظ ا1

 ایخ   ولخی  بود هم دیگر های ت آورده است. اسالم در اختیار ملتسب  دای  الگو را
ز منخابع اسخالمی اسختنراج    ا را الگخو  ای  تواند می یا است توانست  ک  بوده ما ملت

دانشخجویان دانشخگاه فردوسخی مشخهد،      ردر دیخدا  یکند( بیانا  مقام معظم رهبخر 
شخمو    ایرانی پیشرفت الگویی جهان-المی س(. در ای  صور  الگوی ا25/2/1386
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. شخود  میع  غرب مطرح سالمی است ک  در برابر الگوی توسو ثابت برای جوامع ا
 تمخدن  مسخیر  دهنخده  تنباط شخده و نشخان  سالمی اسای  الگو از بنش ثابتا  منابع ا

 خواهخد  المسخ ا جهخان  برای بنش است. در ای  صور  الگوی مزبور الهام میاسال
 اجتمخاعی،  فرهنگخی،  رایطشخ  بخر  را الگخو  ایخ   توانخد  مخی  المیسا ورشک هر و بود

تی همخ   سخ باالد ندسخ  توانخد  مخی  الگویی چنی . کند منطبق خود سیاسی و اقتصادی
 سخ   در الگخو  ایخ  . باشخد  سخال   بیست انداز چشم سند حتی و ها تسسیا و ها برنام 
 راهبخرد،  ارائخ   و موجخود  وضخعیت  شناسی آسیب و مطلوب وضعیت ترسیم محور
 خواهخد  زیخر  شخمو   جهخان  و ثابت عناصر ب  تنها پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی

 :پرداخت
 اسالمی احکام و ها هترسیم وضعیت آرمانی براساس آموز -الف
 ایخ  : موجخود  وضخعیت  یسخ شنا ی ثابت برای تحلیل و آسیبشاصو  رو -ب

 .باشد اسالمی شناختی هستی و شناختی معرفت مبانی بر مبتنی باید اصو 
 ارائ  اصو  راهبردی ثابت جهت تغییر وضعیت موجود ب  مطلوب. -ج
 فرهنگخی،  هخای  رایط و ویژگخی شخ المی با سعة اسب  لحاظ اینک  الگوی تو -2

 الگخو  ایخ   تسخ ا ممک  ت،سا دهش داده تطبیق ایران اقتصادی و یسسیا اجتماعی،
 در متغیر و ثابت بحث ب  وج  دو ای . نباشد مناسب اسالمی کشورهای سایر برای

و  اخالقخی  هخای  چارچوب و ها معتقدیم بینش ام. دارد وثیقی ارتباط المسا ریعتش
 شخرایط  بخر  تطبیق قابل ها ثابت ای  ای ، وجود با. تسا ها الم جزو ثابتسحقوقی ا
 مبخانی  بخر  افخزون  المسخ ا. است اسالمی بانکداری در آن واض  مثا . است منتلف
احکخام   ایدار معخامال   باب در ناختی،ش انسان و ناختیش هستی و ناختیش معرفت

ی و در شت. هر الگویی از بانکداری ک  مبتنی بر ای  مبانی بینسحقوقی و اخالقی ا
المی در بخاب معخامال  باشخد، الگخوی بانکخداری      سخ چارچوب حقون و اخخالن ا 

المی است و ای  الگو ممک  اسخت در کشخورهای منتلخف اسخالمی کخ  دارای      سا
گونخاگون هسختند، متفخاو  باشخد.      تصخادی ی و اقسرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاش

ور، الگخوی بانکخداری اسخالمی برمبنخای عقخود      شت در یک کسبرای مثا ، ممک  ا
 عقخود  بخر  مبتنخی  الگخوى  دیگخر  کشخور  در و دشبا مناسب ثابت ودس با ای معاوض 
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 داشخت   بیشختری  کخارایی  عقخد،  نوع دو هر بر مبتنی الگو کشور یک در و مشارکتی
 .باشد

ور شخ ور علل مادی و در یک کشت در یک کسدر مورد فقر ممک  ا همچنیخخ 
تری در تحقق فقخر داشخت  باشخند. بخر ایخ  اسخاس، در       شعلل معنوی و مجرد نقش بی

علل مادی خواهند بود و در کشخور دوم   کشور او  راهبردهای رفع فقر بیشتر ناظر ب 
بخر آن حخاکم اسخت و مخردم بخ        اناظر ب  علل مجرد. در کشخوری کخ  ایمخان و تقخو    

 فقخر  حخا   عخی   در و است اسالمی دولت دولت، و کنند میمی عمل اسال های آموزه
. کخرد  اراده را آن بسخ منا راهبردهخای  و بود فقر مادی علل دنبا  ب  باید دارد، وجود
 هخای  آمخوزه  اسسخ برا مخردم  و دولخت  و زند می موج آن در گناه ک  وریشک در ولی

اهد بود. ای  دو وجخ  منافخاتی بخا    خو متفاو  فقر رفع راهبرد ،کنند میعمل ن یالمسا
اس وج  او  مقصود از الگخوی اسخالمی   سیکدیگر ندارند بلک  مکمل یکدیگرند. برا

وسخیل  فکخر ایرانخی از منخابع      ایرانی پیشرفت، الگوی اسالمی پیشرفتى است ک  بخ  -
وجخ  دوم نیخز الگخوی اسخالمی      اسخاس استنباط و ب  شکل الگو ارائ  شخده اسخت. بر  
شمو  ک  راهنمای جهخان اسخالم اسخت،     پیشرفت ب  عنوان یک الگوی ثابت و جهان

 (.68: 1389،یمعز رمی) شود می تطبیق ایران شرایط بر بلک  شود مینفی ن

 (45: 1389زاده،  یجامعه )قاض کیدر  شرفتیپ چرخه رشد و توسعه و .1 شکل
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 ایرانی پیشرفت -الگیی اسالمی  .1-5

سخال   100تخا   50بخرای یخخک دور    « بلندمخد  »یزی ر پیشرفت همان برنام  الگوی
 منظخور  بخ   هخا  اولویخت  تعیخی   و انتنخاب  آگاهانة جریان یک از ریزی برنام است. 
 مسخیر  انتنخاب  و درسخت  یها هدف تعیی  با بتوان تا آینده، مورد در گیری تصمیم

ده، اقدام کخرد  شیاد یها هدف تحقق جهت اثربنش هخای فعالیخت تعیخی  و بسمنا
 (.45: 1389(قاضی زاده، 

اصخو    م،یاز مفخاه  منخدی  بخ  مجموعخ  نظخام    شرفتیپ یاسالم- یرانیا یالگو
و براسخاس   یمنطقخ  یکخ  در سخاختار   شخود  مخی و راهبردها گفت    یموضوع ، قوان
اسخالم و در چخارچوب حقخون و اخخالن      شخناختی  یو هست شناختی اصو  معرفت

 ئخ  مطلخوب آن و ارا  تیوضخع   یخی و تب رانیخ موجخود ا  تیوضخع  لیب  تحل یاسالم
 (.1391 ،یرمعزی)م کند میموجود اقدام  تیوضع رییتغ یراهبردها برا

توسخعة   باید مفهوم پیشرفت را مستقل از توسخع  در غخرب دانسخت.    همچنی 
ر، گخ  ار  دیبخ   عبخ ت. سخ دگی انخ وی  در زنخ غربی یک نگاه فقط مادی ب  توسعة 

 اندیشخة  یک و فکری نظام یک عنوان ع ، مفهومی است ک  در بستر نوگرایی ب ستو
رب پیوند غی فرهنگ قلیما با ک  گرفت  شکل اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی،

 هخای  هخا بخا ارزش   «نظخام »و  «هخدف »، «فخر   پخیش »وز  حر س  ورده است و دخ
 بعخد  از تنهخا  انسخان  غرب، توسعة های فر  پیش در. دارد تناقض و ل صفا اسالمی

 از کنخد،  وردار است و خوشبنتی خود را تنها در همی  دنیخا دنبخا  مخی   ی برخمخاد
 .شود می توجی  ای و لذ  بیشتر، با هر وسیل  سود ب  یدنسر هدف رو ای 

 خخخود  نیخز  ، شود میچرا واژ  پیشرفت ب  جای واژ  توسع  ب  کار برده  اینک 
 ریم،ب   کخار مخیبرفت را شپی کلمة ما اینک » است معتقد افروغ. دارد بررسی جخای
 قالخخب  در کخ  داییتاب از و داده پس را خود امتحان توسع  توسع ، تا است تر دقیق

شده، بخا وجخود اینکخ  اجمخاعی هخم وجخود        مطرح رویکردها و ها نظری  ، الگوها
 توسخع ، . اسخت  داشخت   خخاص  گرایانخة  نداشت ، اما یک مضمون اقتصادی و تجربخ  

د و از وضخخع  شخ نی ب  فر  آنک  رشد اقتصخادی هخم ایجخخاد    یع نیست، پیشرفت
 اقتصخادی  هخای  منخدی  موجخود خخارج شدیم و ب  اصطالح امکانا ، مزایخا و بهخره  
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 و تخر  بانشخاط  تخر،  ایخ  ب  معنای ای  نیست ک  ما یک زنخدگی امخ    اامخ د،ش ترشبی
هری ب  نام تهران ش¬کالن در ک  انسانی ک  بگوید تواند می یسک چخ . داریخم بامعنا

 کخ   اسخت  انسانی از خاطرتر آسوده و تر خودآگاه و تر ام  ر،ت تحرا د؛نک زندگی می
 (.11: 1389 افروغ،) «د؟نک می زندگی روستا در

دادعخاد  حر ترفت، دکشی پینایرا-المی سوی اگ مورد تبیی  مفهوم اجزای ا  در
  بخ تر نظخخر  شخ اریم و در ایرانخی بخودن بی  د ها آرمان ب  نظر بودن اسالمی در: گوید می

 و مقیخخد  المیسخ ا و ینخ قرآ ولیصخ ا ب  را آن توسع ، الگوی بودن اسالمی. ها واقعیت
 ظخخرف  ایخران ک  است ای  توسع  الگوی بودن ایرانی از ما مراد اما سازد، می مشروط

عخخاد ،   دادحخ  (باشخد  برقخرار  تناسخبی  باید مظروف و ظرف میان و است توسع  ای 
اسخت کخ  از    یو زمخان  یبودن الگو بمثاب  ظرف مکخان  یرانیا یری(. ب  تعب113: 1389
الگخو اسخت.    یهخا  مبدأ و مقصد آرمخان  یبرخوردار است و اسالم ینیتار های تجرب 

 محکم قرار دارد.  یپا  یبر ا رانیآرمان کشور ا یانعکاس واقع
رفت شخ ی پینخ المی خ ایرا سخ وی اگ ا  واننع اب کخ  الگویی ک  شود می بینی پیش
  نخ . دارد آن ابخ  تراکاتیشا هخم و غربی الگوهای با هایی تفاو  هم شود میطراحی 

 طراحخی  بشخر  کنخونی  تجربخة  از مجخزا  و مستقل کامل طور ب  الگویی یک توان می
  بخ  وگخ  ا  ایخخ   در بایخخد  بلکخ   شود، محقق امر ای  ک  دارد ضرور  ن  و نمخود
 اخالقی، معنوی، الهی و ملی ایرانیان بهای بیشتری داد. هخای ارزش

 یرهبر دگاهیالزامات الگیی اسالمی و ایرانی پیشرفت از د .1-6

 استقالل .1-6-1

اسختقال    ی کننخده   یتضم یستیبا یشرفتیپ یاست: هر الگو  یاز الزاما  ما ا یکی»
از  یی. هخر الگخو  دیخ ایشخاخص بخ  حسخاب ب    کیخ ب  عنخوان   دیبا  یکشور باشد؛ ا

کنخد و   لیخ کخ  کشخور را وابسخت  کنخد، ذل     شرفتیپ یبرا ی شونده یطراح یالگوها
د بکند، مردو یو اقتصاد یو نظام یاسیقدر  س یمقتدر و دارا کشورهای رو دنبال 

و  شخرفت یپ ی در دهخ   شخرفت یمد  پ یاز الزاما  حتم یکیاستقال ،  یعنیاست. 
 -رهیخ و اقتصخاد و غ  اسخت یبخا وابسخت  شخدن در س    -یظاهر شرفتیتوسع  است. پ
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و  دیاسخات  داریخ در د یمقخام معظخم رهبخر    انخا  ی)ب «شخود  مخی محسخوب ن  شرفتیپ
 (.27/2/1388کردستان،  انیدانشجو

 یرانیو فرهنگ ا خیبا تار یهمخیان. ٢-1-6

واحخد نخدارد.    یالگخو  کیخ جوامع عخالم،   ی کشورها و هم  ی هم  یبرا شرفتیپ»
 طیشخرا  ،ینیتخار  طیشخرا  -گونخاگون  طیمطلخق نخدارد؛ شخرا    یمعنخا  کی شرفتیپ

 طیو شخرا  یانسخان  طیشخرا  ،یعخ یطب طیشخرا  ،یاسخ یس یایجغراف طیشرا ،ییایجغراف
مخد    کیخ  است. ممک  گذارد  یاثر م شرفت،یپ یها مد  جادیدر ا -یو مکان یزمان

کشخور   کی یهمان مد  برا ناًیمد  مطلوب باشد؛ ع کیفالن کشور  یبرا شرفتیپ
وجود ندارد کخ  مخا    شرفتیپ یبرا یمد  واحد کی  ینامطلوب باشد. بنابرا گرید

 میکنخ  جادیآن الگو را در خودمان ا یاجزا ی و هم  میسراغ آن برو م،یکن دایآن را پ
 طیبخا شخرا   -در کشور مخا   شرفتی. پستین یزیچ  یچن م؛یکن ادهیو در کشورمان پ

ما، با وضع ملّت ما، با آداب  ینیما، با اوضاع سرزم ییایجغراف طیما، با شرا ینیتار
 میجست وجو کنخ  دیخود را دارد؛ با ی ژهیو یالگو -ما راثیما، با فرهنگ ما و با م

مقام معظم  انا ی)ب« خواهد رساند شرفتیما را ب  پ . آن الگومیکن دایو آن الگو را پ
 (.27/2/1388کردستان،  انیو دانشجو دیاسات داریدر د یرهبر

 یو معنی یتیسعه ماد یهمراه .٣-1-6

تالش جامعخ  و   ی هم  یعنیرا اصل بدانند و آخر  را فراموش کنند؛  ایدن یکسان»
مخردم را از   یباشخد کخ  زنخدگ     یا یو حکومت، برا گذاران استیو س زانری برنام 

آباد کنند: مردم پو  داشت  باشند، ثرو  داشت  باشند، راحخت باشخند،    ییایلحاظ دن
نداشخت    یکخار یباشند، مشخکل ب  داشت مشکل مسک  نداشت  باشند، مشکل ازدواج ن

باشند، مطلقاً مورد توجّ  قرار  یدر چ  وضع ی! امّا از لحاظ معنو یباشند؛ فقط هم
و  دیاسخات  داریخ در د یمقخام معظخم رهبخر    انخا  یب«)انحخراف اسخت   کی  ی. اردینگ

 (.27/2/1388کردستان،  انیدانشجو
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 یمل تیمالحظه عناصر هی .1-6-4

قخرار داده شخود، کخ      «یملّخ  تیّخ هو یعناصر اصل ی مالحظ » بر دیتحوّ  با اساس»
 یک  صخنعت  کنم یرا عر  م  یآنهاست. م  ا تری  مهم یو اصول یاساس یها آرمان

 یبهداشخت  های شرفتیو پ یخدمات شرفتیپ ،یعلم شرفتیشدن، پ یشدن، فراصنعت
 یکشخور  کیخ باشخد. اگخر    یلّخ م تیّخ حفظ هو دیبا نهایباشد؛ امّا اساس ا یو درمان

بخود، فخرهنگش    یتهخویّ  یکشخور بخ   کیخ  ،یرا داشت، امّا از لحخاظ ملخ   نهایا ی هم 
نداشت و نبرده بخود،   ای بهره چیخود ه خیبود، از گذشت  و تار گرانیب  د ی وابست 

آن را در  ایخ داشخت، آن گذشخت  را از چشخمش دور نگخ  داشختند       ای اگر گذشت  ای
 ،یملّخ  تیّخ هو رایخ ننواهخد کخرد؛ ز   شرفتیکشور مطلقاً پ  یکردند، ا رینظرش تحق
 انیو دانشجو دیاسات داریدر د یمقام معظم رهبر انا ی)ب« است یشرفتیاساس هر پ

 (.18/8/1385استان سمنان،  های دانشگاه

 شرفتپی در ها نلحاظ کردن آرما .1-6-5

ک   -همراه است، مورد نظرمان است شرفتیک  با پ یک  ما در تحوّ ، تحوّل چ  آن»
 ض،یبخا تبعخ   ی بخا فقخر، مبخارزه    ی مبخارزه  -ما باشد یها آرمانجزو   یجا دارد ک  ا

 ،یقخانون  یبخا بخ   ی مبخارزه  ،یبا نخاامن  ی با جهل، مبارزه ی مبارزه ،یماریبا ب ی مبارزه
ارتقا دادن، رفتار شخهروندان را بخ  سخطوح منضخبط      تر یرا ب  سط  علم ها تیّریمد

رشخد علخم، رشخد     ،یرشخد ثخرو  ملخ    ت،یّرشد امن ،یارتقا دادن و انضباط اجتماع
تحخو  و    یخ در ا نهخا یا ی همخ  اسخت؛   یرشد اخالن و رشد عزّ  ملّخ  ،یاقتدار ملّ

 «مدانخی  یمخ  یاصخل  هخای   یخ را پا نهایدخالت دارند و ما ا  یصح یب  معنا شرفت،یپ
اسختان   هخای  دانشخگاه  انیو دانشخجو  دیاسخات  داریخ در د یمقام معظم رهبخر  انا ی)ب

 (.18/8/1385سمنان، 

 شرفتیپ یالگی نیو تدو یطراح های مگا .1-7

 ،یفرهنگخ  ،یانسخان  ،یعخ یطب ،ییایخ جغراف ،ینیتار طیگوناگون از جمل  شرا طیشرا
دارد. ممکخ    ریتخأث  شخرفت یپ یها مد الگوها و  جادیدر ا یو مکان یزمان ،ینیسرزم
کشخور و   یمطلخوب و همخان الگخو بخرا     یکشخور  یبرا شرفتیپ یالگو کیاست 
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وجخود نخدارد    شخرفت یپ یبرا یواحد یالگو  ،ینامطلوب باشد. بنابرا گرید یمیاقل
امخر   کیخ ب  الگو  دنیکرد. رس ادهیپ یو در کشور جادیآن را ا یک  بتوان هم  اجزا

تعامال  و درخال  گذشخت زمخان شخکل     ی ج یاست ک  در نت یو تکامل یجیتدر
. ب  نظخر  آورد یم دیآن پد کنندگان  یتدو یرا برا ینوع انضباط ذهن کیو  ردگی یم
 شود: یط دیبا لیب  شرح ذ یمراحل شرفتیپ یگوال  یتدو یک  برا رسد یم

 ران؛یقرن گذشت  در ا میبر روند ن یوضع موجود کشور مبتن شناسی بی( آس1
و مشخنص   شخرفت  یپ یموفخق کشخورها   ی وضع موجود و تجربخ   ی( بررس2

 کردن نواقص، اشکاال ، نقاط قو  و ضعف آنها؛
 یایخ کشخور بخا دن   سخ  یجهان و مقا ندهیتحوال  آ ینبی شیو پ پژوهی ندهی( آ3

 شدن؛ یدر عصر جهان شرفت یپ
 ؛یرانیا شرفت یپ ی جامع  های کردن اهداف و شاخص( مشنص 4
بخوده   خیدر گذشخت  تخار   رانیخ ا شرفتیک  عامل پ هایی تی( روش  کردن مز5
 است؛
اصخالح اخختالال  و    یکاررفتخ  تخاکنون بخرا    ب  یاشکاال  الگوها ی( بررس6

 ب  آنها؛ دنیسرعت بنش ای شرفتیب  پ یابیدست
  یشخکاف بخ   لیخ وضع موجود و وضخع مطلخوب و تحل    یشکاف ب لی( تحل7
 مورد نظر؛ شرفتیپ ی و جامع  ماندگی عقب

 شرفت؛یپ یتحقق الگو یالزاما  و بسترها  یی( تع8
 شرفت؛یپ یرانیا -یاسالم یالگو  ی( تدو9

شده با توج  ب  گذشت زمخان و   یطراح یدر الگو یو بازنگر نظردی( تجد10
 .(34: 1390 ،یی)عال طیشرا رییتغ
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 (1390 ،یی)عال شرفتیپ یمفهوم یالگو یطراح های مگا .2 شکل

 

 شرفتیپ یرانیا _ یاسالم یالگی ییمراحل اجرا .1-7-1

 شرفتینقشه راه عدالت و پ هیو ته یطراح. 1-7-1-1

و روش  شدن ابعخاد   رانىیا -اسالمى  شرفتیى پ نقش   یتوج  ب  ضرور  تدو با
در جهخت تخداوم و    یغربى و شرق شرفتیپ ریطورکامل برخالف مس ب  شیایو زوا

و عخدالت   ریچشخمگ  شخرفت یبر پ یمبتن« توأمان شرفتیعدالت و پ» کردیتکامل رو
 تخری   مهخم  جهخت   یخ راه در ا ی نقشخ    یو ته یمحسوس در سط  کشور و طراح

کشخور   شخرفت ینقشخ  جخامع پ   میتنظخ  یو حوزو یننبگان اعم از دانشگاه ف یوظ
 یالگخو   یدر تخدو  یاسالم خواهد بود و لذا انجخام اقخداما  اساسخ    یبراساس مبان

 و عخدالت  و حخق  مدار بر ها انسان یبر رشد و بالندگ یمبتن یخ اسالم  یرانیتوسع  ا
 یهخا  با تحقق شخاخص  یو انقالب یاسالم یها بر ارزش یمتک ای ب  جامع  یابدستی
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پخنج سخال     ی کشخور در دوره  ی گانخ   سخ   یتوسط قوا یو اقتصاد یعدالت اجتماع
 باشد. یمورد انتظار م ندهیآ

 عدالت اجتماعى به عنیان محیر تیسعه نییتع .٢-1-7-1

فقر،  یو نف یتحقق عدالت اجتماع ریهم  امور در مس یرگی جهت میبر تنظ دیتاک با
ک  در تقابخل و   ریاخ های جاهالن  سا  ریدر مقابل تعاب یو شکاف طبقات تیمحروم

 یعدالت محخور  کردیرو بیو در تنر یعدم اعتقاد راسخ ب  راهبرد عدالت محور
 شخرفت یپ کخرد یفقخر و لحخاظ نمخودن رو    عیخ بخر توز  یمبتن یواقع ریغ گذاری با نام

بخر   یو بنشخى مبتنخ   ىیخ اجرا هخای  یزری و برنام  ها گذاری استیعادالن  در هم  س
و غنخى و   ریفق  یو پرشدن شکاف ب  کمک ب  طبقا  محروم جامع ، کاهش فاصل 

 یزریخ  برنامخ   ریدر تاث  ،یعدالت و ضرور  محاسب  اول جادینفع ا ب  تیرفع محروم
عنخوان محخور توسخع      مخردم بخ    یعدالت اجتمخاعى بخرا   جادیا دردر هم  اقداما  

 .گردد یم سریم شرفتیپ یرانیا -یاسالم یب  الگو یابیدست

 و عدالت به گفتمان ملى شرفتیپ لیتبد .٣-1-7-1

آن  لتبخدی  و هخا  و عدالت ب  منظور راسخ نمودن عزم شرفتیمسئل  پ  ییبر تب دیتاک
توسخع    یب  الگو یابیدست ندیو تحقق آن، فرا یو مطالب  همگان یگفتمان مل کیب  

 .دنمای یم لیرا تسه یرانیا -یاسالم

 ى غربى اسالمى با تیسعه شرفتیاز نقاط اشتراک پ یرگی هبهر .1-7-1-4

ى غربخى، فخارغ از نقخاط افتخران      اسالمى با توسخع   شرفتینظر داشت  اشتراك پ در
روح ابتکخار،   رى،یى غربى همچون روح خطرپذ با منطق اسالمى و توسع  شرفتیپ

 ا یخ تجرب از آنها بخ  عنخوان   یرگی آنها و بهره یریکارگ اقدام و انضباط و الزام در ب 
 .باشد یم دیمورد تاک یبوم یالگوها یدر توانمندساز یبشر

 دانش یعلم و عبیر از مرزها دیتیل .1-7-1-5

هاى گذشخت  و اسختفاده از    ماندگى علم با توج  ب  لزوم جبران عقب دیتول ضرور 
کشخور تصخور    شخرفت یى علخوم، بخ  عنخوان الخزام حتمخى پ      در هم  بر انمی هاى راه
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 یمعرفت علم یها  یب  ابعاد و ال دی(.البت  در الگو با91: 1391 ،ی)سنچول گردد یم
 توج  شود.

 شرفتیپ یرانیا -یاسالم یو الگی نگری دهنیآ .1-8

اسخت  « بلندمخد   یزری برنام »از  یخاص یتجل شرفتیپ یالگو ،یزری بعد برنام  از
را  نگرانخ   ندهیآ یرگی میب  منظور تصم ها تیاولو  ییآگاهانة انتناب و تع انیک  جر

مفهخوم   ،یراهبخرد  یزریخ  برنامخ   یعنخ ی نخ ، یزم  ی. در همخ دنمایخ  یم  ییو تب میترس
مفهوم  ،یتفکر راهبرد یدر فضا گر،ید عبار توج  است. ب   قابل زین «نگری ندهیآ»

 یدارا یراهبخرد  یفیتوصخ  یکردهخا یو رو یاندازسخاز  چشم ،یرسازیمرتبط با تصو
بخ  عنخوان اجراکننخد      یراهبرد یزری هرچند برنام  مبنا،  یاست. برا یفراوان تیاهم

حاصخل از تفکخر    یب  مرحلة عمل رساندن راهبردها یو درراستا یتفکرا  راهبرد
 یذاتخ  یبرخوردار لیب  دل زین نگاری ندهیکند، آ فایا یاتیح ینقش تواند یم یردراهب

 یازهخا یب  رفخع ن  ای در حجم گسترده ،یتفکر راهبرد های یژگیاز تناسب الزم با و
 (.  135: 1387زاده،  سنخ تفکر قادر خواهد بود )کرامت  یا

 (1395،  یوضی)ع شرفتیپ یرانیا- یاسالم یالگو یمدل ساختار .3 شکل

 

 

چارچیب و 
منطق کالن 
برنامه ریزی 

 سند

مبانی و 
 ارزشهای سند

آرمانشهر و 
آرمانهای 

 سند

رسالت های 
 سند

آینده مطلیب 
 سند

تحیل و 
رهبری تحیل 

 در سند
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 (1395 ،یوضیالگو )ع یعلم یبر اساس کار گروها شرفتیپ یرانیا- یاسالم یساختار الگو ییاجرا ندیفرا .1نمودار

 

 پژوهش نهیشیپ .1-9

الگوی اسخالمی خ ایرانخی پیشخرفت و     »( در پژوهش خود با عنوان 1389)زاده یقاض
و  یمربوط ب  مفهوم توسع  و رشد اقتصاد ا یادب یب  بررس« نقش نیروهای مسل 

و  پخردازد  یمخ  شخرفت یپ یرانخ یا- یاسالم یمفهوم و ابعاد الگو  یو همچن شرفتیپ
بخر   یبخا مخرور    ی. همچنخ دنمایخ  یم یرفمزبور را مع یالگو های ها و ضرور  الزام

نقخش   یبخ  بررسخ   یاسالم یتوسع  در جمهور یزری مراتب برنام  ساختار و سلسل 
رابطخ     یخ در ا زیخ ن ییمزبور پرداخت  و راهکارها یالگو  یمسل  در تدو یروهاین

 .دهد یارائ  م
 شخرفت یپ یرانخ یا - یالگوی اسخالم » با عنوان ی( در پژوهش1391)یعبدالملک

: دیرسخ  جینتا  ی( ب  ازیری و چارچوب برنام  ندفرآی مفهوم، بر ای مقدم ) «ای منطق 
 ریمسخ   یخی بخرای تع  چخارچوبی  ای، منطقخ   شخرفت یپ یرانیا - یالف( الگوی اسالم

و  شخرفت یپ یملخ  -یاسخالم  ریگیخ  راستا با جهخت  حرکت اقتصاد مناطق کشور، هم
آن، تحقخق عخدالت    یکلخ  ارهخای معی و ای عدالت اقتصخادی منطقخ     یمبنای آن نظر

است. ب( اهخداف الگخوی    ای منطق   بی و ای در سطوح منطق  یصیو تنص یعیتوز

چارچوب و منط  
 كالن برنامه ريزي سند

  راهبرد، بر مباني اسناد در
  گذااه و پايين به باي نگاش
 است حاكم اي پروژش و نگر

  نگاش روند، بر مباني اسناد در
  و نگر ديندش و باي، به پايين
 است حاكم اي پروسه

  بايست مي سند نگاش
  يا «نگر ديندش راهبرد»
 .بااد «مطور روند راهبرد»

   براساس مطلوب ديندش ترسيم لزو  مباني و ارزاماي سند
 مباني در انقالبي اسالمي ارزاماي

 ديندش و ديندش بر تاكيد لزو 
 سند اصول و مباني در نگري

  مطيی قطعيت عد  بر تاكيد
  و سناريويي نگاش لزو  و اجرا

 سند منعطف

 درمانشمر و درمانماي سند

  بر سند درمانشمر ترسيم
  و ديني هاي دموزش اساس
  مالحظات و انقالبي نگاش

 كنوني

  ساز دغدغه و بخش انگيزش
 درمانشمر و ها درمان بودن

  به دسايابي به توجه لزو 
  در نگر ديندش جامعه

 سند درمانماي

 رسالت هاي سند
  عمومي تصوير يک ارائه

  ديندش از همگرا و
 جامعه در مطلوب

  ريزي برنامه جريان هدايت
  پژوهي ديندش سمت به كشور
 سند توسی

 براي جامعه كردن دمادش
 رو پيش هاي پديدش با مواجمه

 ديندش مطلوب سند
  به سناريونويسي رويکرد
 نويسي انداز چشم جاي

  با مطلوب انداز چشم ترسيم
  نه ديندش مطيی اقاضائات
 حال مطيی

  ديدن اي نقطه غير و طولي
 گا  چند در انداز چشم

تطول و رهبري تطول در  
 نياز تطول به موتور مطركه سند

لزو  برنامه ريزي تغيير بر 
 اساس نگاش همه جانبه

نياز به در نظر گرفان اقاضائات 
 ديندش در رهبري تطول
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در چهخار عنصخر    توان می را( اقتصادی ابعاد در) ای منطق  شرفتیپ یرانیا - یاسالم
 یرفخاه عمخوم   یدانخش و فنخاوری و ارتقخا    یارتقا وری، هبهر یارتقا د،یتول شیافزا

 ای اهداف عدالت اقتصادی منطق  شتر،بی سازی خالص  نمود. ج( ب  منظور کاربردی
در قالخب   تخوان  یرا مخ  یرانخ یا - اسالمی الگوی در ای منطق  شرفتیهمان ابعاد پ ای
الگخوی   کخردی نمود. د( اجزای عمل  بازتوضی ای از مفهوم رفاه منطق  دییجد انیب

موجخود   تیس مطالعا  مربخوط بخ  وضخع   براسا یرانیا -یاسالم شرفتپی ای منطق 
در دو  شخناختی  بیآس های لیفون، تحل یو سطوح رفاه ارهایمنطق  درخصوص مع

منبعخث از ناکارآمخدی    هخای  بیمنبعث از کمبخود امکانخا  و آسخ    های بیحوزه آس
 .ردگی یصور  م ندهایفرآ

و عناصخر   ای  یخ اصخو  پا » بخا عنخوان    ی( پژوهش1391) یبیو حب چهره خوش
 ینظخام جمهخور   یاز منظخر اسخناد فرادسخت    شرفتیپ یرانیا- یاسالم یالگو یدیکل

 یبخرا  ییمقالخ  مطخرح شخده کخ  هخر الگخو        ایخ  در. انخد  انجخام داده  «رانیا یاسالم
چخارچوب   کیخ  یصور  ساختارمند ماندگار شخود کخ  دارا   ب  تواند یم سازی مد 

الگخو بخ  شخمار      یخ ا یرگی شکل دیکل ،ینظام معرفت  یباشد. فهم ا شناختی معرفت
 شخرفت یپ یرانخ یا -یاسخالم  یمرتبط با الگو یدیو عناصر کل ای  ی. اصو  پارود یم

 یو احکام حاکم بر اسخناد فرادسخت   یبرگرفت  از نظام معرفت ران،یا یاسالم یجمهور
 ینظام اسالم یکل های استسی و انداز ، سند چشمیهمچون قانون اساس یو راهبرد

 یفخ یاسناد، تالش شده است تا بخا روش ک   یا یا بررسپژوهش، ب  یاست. لذا در ا
الگخو کشخف و ارائخ       یخ ا یدیخ و عناصخر کل  ای  یاصو  پا اد،یداده بن پردازی  ینظر

 گردد.
 -تبیی  ماهیت الگخوی اسخالمی  » ( در پژوهش خود با عنوان 1392) یسنچول 

 شخرفت یپ یرانخ یا-یاسخالم  یالگخو  تیخ مفهوم و ماه یب  بازشناس« ایرانی پیشرفت
نقخاط   ،یمفهوم توسع  اسخالم  شرفت،یپ های چون عرص  یمیسيس مفاه پردازد؛ یم

 یرانخ یا -یاسخالم  یب  الگخو  یابیدست تیو توسع  و اهم شرفتیافتران و اشتراك پ
قخرار   یبخ  آن را مخورد بررسخ    یابیدست راهبردهای و ها الزاما ، شاخص  شرفت،یپ
 .دهد یم
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 ییشناسخا » ( در پژوهش خخود بخا عنخوان    1397و همکاران ) یویگ یلیاسماع
و  بخا   یفخ یک کخرد یبراساس رو «شرفتیپ یرانیا -یاسالم یالگو یارتقا یراهبردها

 و نمخوده  اطالعخا   و هخا  داده یمضمون اقدام بخ  گخردآور   لیاستفاده از روش تحل
بخ  اسختنراج    گخذاری  اسخت یبا حضور خبرگان س یجلسات یبرگزار قازطری سيس
 هخای  شخامل چخالش   ریخ مضمون فراگ 4احصاء شده در   یپرداختند و مضام میمفاه
 .دیارائ  گرد ینظارت -ییاجرا ،ییمحتوا ،یروش ،یساختار -ینهاد

 ی  یخ نقد سند الگخوی پا »( در پژوهش خود با عنوان 1398) یمازندران یزاهد
 پخردازد  یمخ  یسؤا  اساسخ   یب  ا« از منظر الزاما  توسع  شرفتیپ یرانیا -یاسالم
شخده    یتخدو  رانایخ  ی جامعخ   یکنخون  ا یسند متناسب با واقع  یمحتوای ا ایک  آ

در آن برای حل مشخکال    دهش مطرح ریتداب ایاست؟ آ یالیخ یبرای جهان ایاست 
 چیسخند هخ    یخ کخ  ا  کنخد  مخی کارگشاست؟ و سيس در پاسخ مطرح  رانای ی جامع 

 ی آن معطوف ب  مشخکال  احصاءشخده   ریندارد، تداب رانیب  وضع موجود ا ییاتکا
بر شعور عام است. روند و  یمبتن هایی گویی یبلک  صرفاً کل ست،ین یو خاص  معی
روش  و قابخل درك   یصورت جامع  را ب   یا ی ندهیآ و رانای ی حرکت جامع  ریمس

 رایخ اسخت؛ ز  یالیخ خ یبرای جهان ایسند گو  یا تیاست و درنها دهینکش ریب  تصو
بخ  نظخر    یخی راجرایو غ رکخاربردی یو غ سخت ین رانایخ  ی جامع  ا یمتناسب با واقع

 .رسد یم

 پژوهش شناسی ش رو .٢

 فیاطالعخا  و توصخ   آوری بخ  منظخور جمخع    ای پژوهش از روش کتابنان   یا در
 یفتوصخی  – یلیاست. سيس با استفاده از روش تحل دهیاستفاده گرد یدیکلما  کل

 یرانخ یا -یاسخالم  یبخر الگخو   رگخذار یتأث هخای  و استنراج عوامل و مؤلفخ    ییب  تب
 یدر طراحخ   ی. همچنخ شخد پرداخت   یارزشمند مقام معظم رهبر انا یاز ب شرفتیپ

 توج  شده است. ندهیشدن الگو در آ ییبر اجرا یخبرگان یها داده قیالگو از طر
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بور   دیو بوا تاک  شورفت یپ یرانو یا -یاسالم یالگی ییاجرا یمدل مفهیم .٣

 یکاربرد های صشاخ

پیشخخرفت بخ  منظخخور قابلیخت اجخخرا پیخدا کخخردن الزم اسخت بخخا الزامخخا  و      الگخوی 
 اشخاره  هخا  ضخرور   ایخ   از برخخی  بخ   قسخمت  ای  در. باشد همراه هایی ضرور 

 :  شود می
الزاما  اجتماعی: تقویت مناسبا  اجتماعی، روابخط خخانوادگی و نهادهخای    -

 اجتماعی.
الزاما  سیاسی: ارتباط الگوی پیشرفت با نظام سیاسخی، مشخارکت مخردم در    -
 .سیاسی های فعالیت در مردم مشارکت سط  و جایگاه ،ها فعالیت
دی مانند نهاد اقتصا یها فعالیت کننده الزاما  نهادی: طراحی نهادهای تسهیل-

 دولت، بازار و قانون.
 ازطریخق  اقتصخادی  هخای  فعالیخت الزاما  اقتصادی: طراحی نظخام انگیزشخی   -
 .کارآفرینی تشویق و ها فعالیت تسهیل
کخارگیری آن   الزاما  علمی: طراحی نظام خلق و انتشار دانش، نوآوری و بخ  -

 .  اقتصادی یها فعالیتدر عرص  
 -جایگخاه باورهخا، آداب و سخن  اسخالمی     یالزاما  فرهنگی: تعیی  و ارتقخا -

 (56-55:1390ایرانی )سلیمی فر،
 یاسخالم  یبلند نظام مقخدس جمهخور   یها آرمانب   یابیگفت دست توان یم لذا

 ،یاقتصخاد  ،یاجتمخاع  ،یعلمخ  ،یابعخاد فرهنگخ   تمخامی  در جانب  مستلزم تالش هم 
 است. یطمحی ستیو ز یاسیس

باید برای خدا حرکت کخرد و در  » یرهبر معظم انقالب اسالم شا یفرما طبق
چارچوب اهداف الهی تالش نمود. آدم بایستی تالش کنخد، زحمخت بکشخد، کخار     

فایده است. ای  هم  کشور در دنیخا هسخت. بعضخی آبخاد و      بکند، و اال وجود او بی
ی اسخت.  الهخ  اهداف و ها بعضی ویران، اما آنچ  ک  ما دنبالش هستیم، تحقق ارزش

 و هخا  آرمخان  بایخد . باشیم آنها دنبا  باید ک  دارد وجود ما برای ای عمده های ارزش
 درراسختای  فرهنخگ  اساسی الزاما  از یکی«.کنیم تامی  اهلل قیام با را انقالب اهداف
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آنهاسخت و بایخد    یموجود در جامعخ  و احیخا   های ارزش ب  توج  پیشرفت، الگوی
 بخ   و نمخوده  صخیانت  هخا  ارزشحرکت ب  سخوی پیشخرفت، از    رسعی کرد در مسی

 پیشخرفت  الگخوی  در ارزشی مباحث و ها ارزش ک  آنجایی از. پرداخت آنها تقویت
 یها ارزش از ک  باشد ای  باید کشور اجرایی مسئوالن تالش دارند، مهم جایگاهی

 عخر  م در یهخا  ارزش یا فراموشی معر  در یها ارزش و نمایند صیانت اساسی
 اهخداف  از یکخی  کخ   خطر تهاجم فرهنگی را احیا نمایند. ازسوی دیگخر از آنجخایی  

است پخس احیخای    یاله یها ارزش تحقق پیشرفت، ایرانی -اسالمی الگوی اساسی
 شخرفت یپ یرانخ ای – اسخالمی  الگخوی  در موفقیخت  ملزومخا   از هخا  ارزشای  نخوع  

پیشرفت باید بخ  مقولخ     یرانیا -اسالمی الگوی ک  شود می معلوم بنابرای . باشد می
 فرهنگ توج  ویژه مبذو  دارد. 

 دهیخ برگز انیاز دانشخجو  یبا جمعخ  داری( در دالعالی مدظل ) یمعظم رهبر مقام
ب  وجخود   دیمنتلف با های ک  در بنش هایی فرمودند ک : قدر 24/8/84در مورخ

دارند.  تیمسئول ن یزم  ای در ها است. دانشگاه یدر درج  او  قدر  علم م،یاوریب
سن  خودش را درحخد   یعلم ی ن یمبتواند درز یاسالم رانی. اگر ادیکن دایقدر  پ

 ،کنخد  مخی  جخاد یاست. چون علم، ثرو  هخم ا  یکار شدن اورد،یدرب ایسننان او  دن
 ام، . مخ  بارهخا گفتخ    کند می جادای هم نفس اعتمادب  ،کند می جادیهم ا یقدر  نظام

 ی نخده یاقتدار آ یربنایو ز  یخواهم کرد ک  پا دیو باز هم بارها تأک مگوی می هم باز
 گخاه یو ضخرور  جا  تیخ است. لذا با توج  ب  اهم یدر قدر  علم زیملت عز اشم

بارهخا در   یمقخدس انقخالب اسخالم    یها آرمانب   یابیکشور در دست یعلم و فناور
 یسخند الگخو    یکشخور و همچنخ   یکشور از جمل  نقش  جامع علم یاسناد باالدست

 ب  آن اشاره شده است. شرفتیپ
 دهیب  آن اشاره گرد یارزشمند مقام معظم رهبر انا یک  در ب یدیگر ى مسئل 

 یمخ  شخان ای. انسخان  بخودن  محخور  انسان، ب  اسالم نگاه است؛ انسان ى است، مسئل 
 و غخرب  مخادى  هاى ف سالمى با انسانى ک  در فلست انسان اسخوب، پیدا:» ندیفرما
ان در اسخالم بخا محخور    سمحور بودن ان اکلى متفاو  است؛ لذ است، ب  مطرح اینها

 ى¬کلى متفاو  است. انسان، محور است. همخ   ان در آن مکاتب مادى ب سبودن ان
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 ى مسخئل   امنیخت،  ى مسئل  عدالت، ى مسئل : کنیم می بحث داریم ما ک  مسائلى ای 
لخذا طبخق   « ود.شخ سخعادتمند   انسخان  فخرد  ک  است ای  براى عباد ، ى مسئل  رفاه،

توسخع  و   هخای  شخاخص  تری  مهماز  یکی یشاخص توسع  انسان شانیا شا یرماف
 است. شرفتیپ

 یلخ ی( عخدالت خ 16/6/1388)  یمقخام معظخم رهبخر    شا یطبق فرما  یهمچن
  یخ کخ  ا  دیخ و مشخنص کن  دیخ کن فیتعر دیاست. عدالت را اوالً با یمهم ی      مسئل 
. اوالً عخدالت فقخط عخدالت در مسخائل     ستیچ م،یب  آن برس مخواهی یک  م یعدالت

 در هخا،  اقتصخاد اسخت. در قضخاو     ی      اش مسخئل        بنش عمده کی ست،ین یاقتصاد
 یسخت یهمخ  با  هخا،  یرگیخ  ها، در نظرهخا، در اظهخارا ، در موضخع         در نگاه ها، داوری

عخدالت   ی      مسخئل    یتر، همخ        . از هم  مبتالبمیشاخص عدالت را در نظر داشت  باش
آحخاد    یبخ  یملخ  یو درآمد عمخوم  یثرو  عموم ی      عادالن  عیو عدم توز یاقتصاد

مخردم و کشخور اسخت.     یمهم م ، حل مشخکال  اقتصخاد    یاست. لذا توص مع جا
بعخد   شرفتیپ یرانیا -یاسالم یاز ابعاد مهم و برجست  در الگو گرید یکی  یبنابرا

 .باشد یم یاقتصاد

   شنهادهایو پ یرگی هجینت

 دیخ . قدهخد  یمخ   یاز توسع  را ارا ای دهیچیپ یتئور یرانیا -یاسالم شرفتیپ یالگو
 جادیتوسع  ا یالگو یرا در اجرا یبودن، ب  طور اجما  چند شاخص اصل یاسالم

 یشخدن الگخو   یکاسخت  و بخ  بخوم    یبودن از مد  توسع  غربخ  یرانیا دیو ق کند می
را در نظر داشت   رانیو کشور ا  جامع های¬تیک  واقع یی. الگوانجامد یم شرفتیپ

 ،یبخا آداب و رسخوم شخرق    ،یکشخور جخوان، مخذهب    کیخ مربوط ب   های و شاخص
 هخای  وکاسختی  هخا  و البت  ضعف یخاص، منابع غن یتیو جمع ییایمنتصا  جغراف

خخود   یاصل یشعارها دیالگو با  یا ،ییگام اجرا  یخاص خود را داراست. در اول
جامع  را در نظخر دارنخد اصخو      های تیآنک  واقع ضم شعارها   یکند. ا  ییرا تع

 یشعارها ایاصو   تری  مهماز  یکیمثا   ی. برادهند یالگو را نشان م  یحاکم بر ا
 گراست تیکم یاست. توسع  غرب گرایی تیو معنو گرایی آخر الگو؛ خانواده،   یا

 یمعنخو  میهمفا ک  حالی در هاست، انسان یماد تیو رسالتش اصالح و بهبود وضع
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 اریبسخ  شخرفت یپ یاسخالم  یدر الگخو  ستند،ین یرگی قابل اندازه یکم یارهایک  با مع
شده است. توج  بخ  عناصخر مهخم     دهیالگو د یاصل میهستند و در مفاه کننده  ییتع

 یساز ادهپی جهت الگو. است آور الزام شرفت،یپ یرانیا -یاسالم یدر الگو یفرهنگ
کخ  قطعخا بخا     یدارد؛ راه شیرا در پ یسنت اریدارد وگرن  راه بس یب  بسترساز ازین

چندسخال    یمحتخوا  یدسختاوردها   یبخ   یو شکست همراه است. بنخابرا  ینافرجام
 وجود دارد. یشدن آن رابط  تالزم ییمناسب اجرا یالگو و بسترها  یتدو

مبذو  دارد،  ژهیفرهنگ توج  و ب  مقول  دیبا شرفتیپ یرانیا -یاسالم یالگو
از هخر   شیب ،شود میوارد  یاسالم یدر کشورها یتوسع ، وقت یغرب یچرا ک  الگو

 .دهد یقرار م ریتاث فرهنگ را تحت زیچ
اوسخت،   یمنتلخف زنخدگ   های انسان و حوزه شرفت،یک  موضوع پ ییآنجا از

جهخت   یاست. عالوه بخر تخالش علمخ    تیحوزه حائز اهم  یدر ا یمطالعا  انسان
 یرانخ یا دیخ بخ  لحخاظ ق   شخرفت یپ یرانیا -یاسالم یالگو یعلوم انسان یکارآمدساز

 است. یرانیدر جامع  ا یمطالعا  اجتماع ازمندیبودن ن
 یو عملکردها یاسالم های  آموزه ت ،یسنت و مدرن  یکشور ما ب حاضر درحا 

و نهادهخا و   یحکومخت اسخالم   ،یسخت یسکوالر یو راهبردهخا  ینخ یاهداف د ،یغرب
 و هخخا¬در نگخخرش یپارادوکسخخ  یقخخرار دارد. بخخروز چنخخ یراسخخالمیغ یسخخاختارها

 یب  الگو دنیتحو  بزرگ و رس  یا جادیا یکشور برا یکنون یتیریمد ساختارهای
 .باشد یناکارآمد م شرفت،یپ یرانیا - یاسالم

، در  شخرفت یپ یرانخ یا -یاسالم یسند الگو یرو شیپ های چالش تری  مهم از
 اشاره کرد: ریب  موارد ز توان یاجرا م ندیفرا

باشخد تخا    ندهیآ طیکامال منطبق بر مح دیبا شرفتیپ یرانای – یاسالم یالگو• 
چخالش   تخری   مهخم و   یعبور کند و اثرگذار باشد. اول ندهیآ های یبتواند از ناهموار

کشخور   نخده یآ یخی اجرا یسند براسخاس فضخا   ییاجرا یب  ابتنا ازیسند، ن یرو شیپ
 هخای  تیخ سخند بخا واقع    یسند الگو، آن است ک  ا دیتهد تری  مهماست. در واقع، 

 یبخ  خخوب   نده،یآ ینامأنوس باشد و نتواند در فضا ندهیآ ییاقتضا طیو شرا یطیمح
الگخو   سخازی  ادهیخ پ یرایرا پذ طیتالش شود مح دیگردد . لذا در گام او  با ییاجرا
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سند را تا حد  نده،یآ طیابعاد گوناگون مح ییو با شناسا ییدهانمود و با طرح راهبر
 نمود. کینزد یمناسب یطیمح طیب  شرا کانام

 گونخ   همان است، آن انداز چشم  یسند، روش تدو یرو شیچالش پ  یدوم• 
گخردد و    یتخدو  یرانخ یا یبخا نگخاه بخ  تمخدن اسخالم      سخت بای یسند م مدانی می ک 

باشخد.   یرانخ یا -یب  تمدن اسالم یابیو بلندمد ، دست آرمانی افق در آن انداز چشم
 صخور    یاست. بد یچارچوب علم کی ازمندنی آن، ابعاد و انداز چشم  یا  یتدو
ابعاد   یاز ا کیشده و هر ییشناسا یابعاد گوناگون تمدن مطلوب آت ستبای یک  م

 گردد. میترس کیب   کی
 پژوهخی  نخده یآ یو استقرار نظام ملخ  اندازی الگو، راه یرو شیچالش پ  یسوم• 

 ای گون  سند الگو، آن است ک  مجموع  نظاما  کشور را ب  ی. رسالت اصلباشد یم
از  یکخ یمنظخور    ی. بخد ابخد یدسخت   یرانیا -یدهد تا بتواند ب  تمدن اسالم بیترت
و اسختقرار آن در کشخور اسخت. در واقخع      بخانی  دهیخ د  ینظامخا ، تخدو    یتر یاصل

 شود.  یدر نقش  کالن کشور طراح بانی دهینظام د ستبای یم
 عبار  است از: زیمولد چالش ن یاجتماع های تیاز واقع یبرخ

 ؛یمذهب های در خانواده ینید گرایی تیاز واقع ریزپذیگر یگسترش روندها -
 ؛یمذهب یها ارزشب   یمذهب های خانواده ییربنایز های  شیتوج  ب  گرا -
 د؛یجد های نسل انیدر م رانیا یانقالب اسالمب   یتحو  نگرش -
 ران؛یا یاسالم یهمسو با جمهور های انیشکاف در جر های ن یبروز زم -
در خصخوص مسخائل     یعلم های و حوزه ونیروحان یاجتماع گاهیتحرك پا -

 ؛فرهنگی – ینید
 .دیو کودکان نسل جد  یروابط والد یالگو رییتغ -
 یرانیا -یاسالم یالگو یاز ضمانت اجرا تیدر جهت حما ییشنهادهایپ

از غفلت نسبت  زیو پره رو شیحرکت پ ریمس گرای کل و جانب  هم  یطراح• 
 ابعاد آشکار و پنهان؛ یب  برخ
 یزریخ  و برنامخ   یسختم یس کردیرو ،پژوهی ندهیگسترش استفاده همزمان از آ• 
 (؛ندهیکالن کشور )حا  و آ های نظام تیریو مد  یب  منظور تدو یراهبرد
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 ؛پژوهی ندهیآ یو اسالم یتوسع  دانش بوم• 
 را ییخ در مواجه  بخا تغ  یمل های اسناد و برنام  یانعطاف و کارآمد شیافزا• 

 نده؛یآ طیمح
حخاکم بخر جامعخ  و ابخزار      کخرد یبخ  عنخوان رو   یعموم نگری ندهیآ شیافزا• 

 دلنواه؛ ندهیجامع  ب  منظور ساخت آ یهمگراساز
تحخخوال  و  را ،ییخخدر مقابخخل تغ رانیو مخخد انیخخمجر یریکخخاهش غخخافلگ• 

 نده؛یآ یطیمح های یدگیچیپ
و  سخت  یشا هخای  انسخان  تیخ ب  نقش آموزش و پخرورش در ترب  شتریتوج  ب• 

 شرفت؛یپ یرانای – یاسالم الگوی مرکز اهداف با آموزان دانش ییاثرگذار و آشنا
جامعخ  بخا    شختر یب ییدر کشور ب  منظخور آشخنا   یبستر مناسب فرهنگ جادیا• 

 شرفت؛یپ یرانیا -یاسالم یالگو
 ،ینیتخار  هخای  یژگخ یجخامع و بلندمخد  براسخاس و    انخدازی  داشت  چشخم • 
 جامع ؛ یو اجتماع یفرهنگ

موجخود جامعخ  )امکانخا ،     هخای  تیخ و توج  بخ  واقع  یاز شعارزدگ زیپره• 
جخامع و   ییبخ  الگخو   دنیمنظور رسخ ( و استفاده از تجارب گذشت  ب  ها تیمحدود

 مطلوب؛
 کشور یخخخیاجرا  مدیری و گیرى تصمیم نظام ى کننده هماهنگ تواند مى الگو• 

 محسوب شود؛ ایران ملت و اسالمى انقالب تاریخ در پیشرو حرکتىو  باشد
محخور   و خانواده یرانیا -یاسالم یسبک زندگ یساز ن یو نهاد جیترو  ،ییتب• 
 فرهنگ سالمت؛ یخانواده و ارتقا میازدواج با هدف تحک لیبا تسه

در مقابل  یریو ممانعت از غافلگ رو شیتحوال  پ یآماده نمودن جامع  برا• 
 نده؛یآ یو تحوال  احتمال یآت یروندها
 یوهایجامعخ  بخ  منظخور واکخنش مناسخب در مقابلخ  بخا سخنار         سخازی  آماده• 

 .سازها یو شگفت یناگهان یدادهاروی ها،  روندشک  یحت ای ینامطلوب احتمال
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 .یراهبرد یها ش ینشست اند رخان یپیشرفت، دب

علخوم   سخازی  یو اسخالم  شخرفت یپ یرانیا -یاسالم ی(. الگو1391)  یحس دیس ،یرمعزیم
 .7ماهنام  زمان ، شماره  ،یانسان
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