
  

  کارکردهاي الگوي توسعه
  محمدباقر نوبخت

  نتاج سعید غالمی

  زهرا میراحسنی

  چکیده

فناوري منطقه به عنوان یک هدف یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادي، علمی و  در حالی توسعه

ي بـومی  ساله جمهوري اسالمی ایران مورد تأکید قرار گرفته که هنوز الگـو  انداز بیست ی در سند چشممل

له ئلـذا مسـ  . متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور براي توسعه طراحی نشده اسـت 

هاي تحقیق این است که الگوي مطلوب توسعه در نظام جمهوري اسالمی ایران باید از چه  اصلی و پرسش

اهدافی است؟ راهبردهـاي   هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر داراي چه اصول، ابعاد و ویژگی

محور بودن نظام جمهوري اسالمی ایران، اخالق و فرهنگ  ند؟ با تأکید بر دینا نیل به توسعه مطلوب کدام

هـاي   در جهـت پاسـخگویی بـه پرسـش     چه جایگاهی در الگوي مطلوب توسعه کشور خواهنـد داشـت؟  

اطالعات الزم در خصـوص مبـانی   اسالمی، نخست  –طراحی الگوي توسعه ایرانی  در نهایتشده و  مطرح

سپس با تحلیل محتـواي  . شوند اي گردآوري و به روش توصیفی مطالعه می طور کتابخانه نظري توسعه به

یافته در سند  هاي جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه اسناد فرادستی نظام، ویژگی

چنین راهبردهاي مناسب توسعه از هم. گردند سه میهاي توسعه به روش تحلیلی مقای انداز با نظریه چشم

  S.W.O.Tهـاي داخلـی و خـارجی و آگـاهی از نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهدیـد           تحلیـل محـیط  

درخصوص آگاهی از جایگاه اخالق و فرهنگ در الگوي مطلـوب توسـعه از تحلیـل    . شوند گیري می نتیجه

هـا و نتـایج    روایـی و پایـائی یافتـه    ،ادامه مطالعه محتواي اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در

یافته و نتایج حاصله،  در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام. گیرند پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می

به عنوان متغیرهاي (ی یاقدام اجرا 15بسته مشتمل بر  4استراتژي،  3اسالمی با   -الگوي توسعه ایرانی 

 6و ) به عنوان متغیرهاي وابسته(هدف بخشی  7برآیند نتایج مقطعی و  5یجه مقطعی، نت 17و ) مستقل

  .گردد بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می

  واژگان کلیدي

عه محـور، توسـعه مطلـوب، الگـوي توسـ      اسناد فرادستی نظام، توسعه، توسعه انسانی، توسعه انسانی دین

  اسالمی -ایرانی 

                                       
  ،دکتري تخصصی مدیریت از دانشـگاه آزاد اسـالمی، دکتـري اقتصـاد از دانشـگاه      مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

Paisley (U.K.)ردي ، دوره بعد از دکتري در توسعه اقتصادي از مرکز مطالعات کاربCASIN )سوئیس -ژنو(  

Email: nobakht@csr.ir 
 استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامتحقیقات  استادیار پژوهشی مرکز                                    Email: nataj78@csr.ir  
 س(ارشد علوم اقتصادي دانشگاه الزهرا  یکارشناس(                                                            Email: mirahsani@csr.ir  

  06/05/90: تاریخ پذیرش        15/09/89: تاریخ ارسال
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  قدمهم

گـذرد کـه    قـرن مـی   اندکی بیش از نـیم 

به مثابه یک هـدف اسـتراتژیک در   » توسعه«

  اام. ها قرار گرفته است اغلب دولتدستور کار 

اجتمـاعی و   هـاي اقتصـادي،   به دلیل تفـاوت 

هـا بـه یـک حـد از     فرهنگی جوامـع، همـه آن  

کـه   طـوري  بهاند،  ر نبودهمواهب توسعه برخودا

ایـــن منظـــر، کشـــورها را بـــه دو گـــروه  از

بنـدي   تقسـیم  2توسـعه  حال درو  1یافته توسعه

  .ندکن می

ایران که همزمـان بـا اغلـب کشـورهاي     

ــه    ــراي برنام ــدوین و اج ــا ت ــان، ب ــاي  جه ه

گـام  » توسـعه «نی، در مسـیر  مدت عمرا میان

کشـورهاي در حـال    ه، هنوز در زمـر برداشته

ه ر حـالی اسـت کـ   توسعه قـرار دارد و ایـن د  

چـون کشـورهاي آسـیاي    برخی از جوامع، هم

ریـزي توسـعه    که قدمت برنامـه جنوب شرقی 

ها به مراتب کمتر از ایران بوده، از منظـر  در آن

هاي توسـعه در مراتـب بهتـري قـرار      شاخص

  .اند گرفته

ــین پیشـــینه    اي،  بـــا آگـــاهی از چنـ

یـافتگی و اسـتقرار در جایگـاه نخسـت      توسعه

قه در افق سال اقتصادي، علمی و فناوري منط

یـک هـدف   هجري شمسی به عنـوان   1404

                                       
1. Developed 
2. Developing 

ساله جمهـوري   انداز بیست ی در سند چشممل

امـا  . ی ایـران مـورد تأکیـد بـوده اسـت     اسالم

یابی بــه چنــین جایگــاهی رفیــع از    دســت

له ئیافتگی، بدون تبیین درستی از مسـ  توسعه

اساســی، تــدقیق در مبــانی نظــري توســعه و 

ر ایـن امـر و   بازبینی اسناد فرادسـتی نظـام د  

عمالً بدون تأسی از یک الگوي بومی توسـعه،  

  .پذیر نخواهد بود امکان

د وشـ  میرو، در مقاله حاضر تالش  از این

اي  تا با نگاهی گذرا، نتایج مطالعـات گسـترده  

که در موضوع توسعه و طراحـی یـک الگـوي    

، اسـت  هشـد ایرانی ـ اسالمی از توسعه انجـام   

  .ارائه گردد

  مسئله اساسی  -1

هــاي  بـه رغـم طراحــی و اجـراي برنامـه    

متعدد توسعه در کشور و تدوین و ابالغ سـند  

ساله جمهوري اسالمی ایران،  انداز بیست چشم

متناسب بـا مقتضـیات   بومی هنوز یک الگوي 

تاریخی، جغرافیایی و فرهنگـی کشـور بـراي    

توسعه طراحی نشده است، به تعبیري کشـور  

قتصـادي،  ا ولی نظریه توسعه ،انداز دارد چشم

اي،  اهللا خامنــه آیــت(اجتمــاعی جــامع نــدارد 

1386(.   

یـافتگی و   در جهت تحقق اهداف توسـعه 

در جایگـاه نخسـت اقتصـادي،    استقرار ایـران  

 1404علمی و فناوري منطقـه در افـق سـال    
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هجري شمسی، مسئله اساسی این اسـت کـه   

ــدافی      ــین اه ــعه چن ــوي توس ــدام الگ ــا ک ب

ــود و اصــو  دســت ــافتنی خواهــد ب الً الگــوي ی

مطلوب توسـعه در نظـام جمهـوري اسـالمی     

هـایی برخـودار    ایران بایسـتی از چـه ویژگـی   

  باشد؟

  هاي تحقیق  ـ پرسش2

ــوق،    ــئله فـ ــین مسـ ــتاي تبیـ در راسـ

  :هاي زیر قابل طرح خواهد بود پرسش

با توجه به تعاریف مختلف از توسعه  .1

کدامیک از انواع توسعه بـا مفـاهیم   

ی نظـام  شده در اسناد فرادست مطرح

ــاق   ــران انطب ــوري اســالمی ای جمه

، ابعاد و اهداف لبیشتري دارد، اصو

 این توسعه کدام است؟

ــی و     .2 ــیط داخل ــه مح ــت ب ــا عنای ب

خــارجی نظــام جمهــوري اســالمی 

ایــران از طریــق چــه راهبردهــایی، 

ــافتنی  توســعه مــورد نظــر دســت ی

 است؟ 

محـور بـودن نظـام     با تأکید بر دین .3

و  جمهوري اسالمی ایران،  فرهنـگ 

اخالق از چـه جایگـاهی در الگـوي    

  دار هستند؟رمطلوب توسعه برخو

  شناسی تحقیق ـ روش3

 ـدر این پـژوهش کـه از نـوع کـاربردي      

اطالعــات الزم در خصــوص  ،اي اســت توسـعه 

 3اي مبانی نظـري توسـعه بـه طـور کتابخانـه     

مطالعـــه  4گـــردآوري و بـــه روش توصـــیفی

اسـناد   5سپس بـا تحلیـل محتـواي   . شوند می

هاي جامعه آرمـانی در   ستی نظام، ویژگیفراد

یافته  قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه

ســاله جمهــوري  انــداز بیســت در ســند چشــم

هـاي توسـعه بـه روش     اسالمی ایران با نظریه

همچنــین  .  شــوند  مقایســه مــی  6تحلیلــی

هــاي  راهبردهــاي مطلــوب توســعه از تحلیــل

، 7 (s) داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت

ــعف  ــت8 (w)ض  10 (T)و تهدیــد9 (O)، فرص

S.W.O.T شوند گیري می نتیجه .  

درخصــوص آگــاهی از جایگــاه اخــالق و 

فرهنگ در الگوي مطلـوب توسـعه از تحلیـل    

ــرتبط اســتفاده   محتــواي اســناد موجــود و م

در خاتمـه پـس از طراحـی یـک     . خواهد شد

الگوي مفهومی از توسـعه کـه نشـانگر روابـط     

و  11تقل بـوده، روائـی  متغیرهاي وابسته و مس

                                       
3. Literature Review 

4. Descriptive Method 
5. Content Analysis 

6. Comparative Analysis 

7. Strength 
8. Weakness 

9. Opportunity 

10. Threat 
11. Validity 
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خواهی  ها و نتایج تحقیق با نظر یافته 12پایایی

 13از جمعی از نخبگان کشـور بـه روش دلفـی   

  .گیرند مورد آزمون قرار می

مروري بر ادبیـات و مبـانی   ـ 4

  نظري توسعه 

ــ       ــروري ب ــا م ــد هب ــمیت عقای ،اس
14
 

شومپیتر،
15
روزنشتاین ـ رودن،  

16
نـورکس،  

17
 

ــتاین ــبن اشـ لیـ
18

ــردال، ، میـ
19
ــو  ئیس،لـ

20
 

ي هـا الگو در مورد توسعه و بررسـی  21روستو،

نظریـه   و همچنـین  ساختارگرا، نئومارکسیسم

 ونئوکالســــیکی  نووابســــتگی،وابســــتگی، 

دیدگاه تحلیل تاریخی نورث،  و نیز نهادگرایی

طلبی یا مکتب گزینش عمـومی،   دیدگاه رانت

انسانی،  توسعهدیدگاه گزینش جمعی و نهایتاً 

با وجود سابقه  است کهاین نتایج حاصل شده 

ــات » رشــد«چندصدســاله بــراي واژه  در ادبی

عمدتاً بـه  » توسعه«اقتصادي، پیشینه مفهوم 

 1950بعــد از جنــگ جهــانی دوم و دهــه    

ایجـاد    ضرورت بازسازي و. گردد میالدي برمی

سـو،   رفاه در کشورهاي درگیـر جنـگ از یـک   

                                       
12. Reliability 

13. Delphi method 

14. Smith 
15. Schumpeter 

16. Rosenstein - Rodan 

17. Nurkse 
18. Leibenstein 

19. Myrdal 

20. Lewis 
21. Rostow 

شـده از   ي و پیشرفت در کشورهاي رهـا نوساز

این مفهـوم و    وي دیگر، در خلقاستعمار از س

  .)1984میر، ( ترویج آن مؤثر بوده است

ــده ــیم» خــواهی توســعه« پدی ــرن  در ن ق

گذشته، همواره از تحول الزم در جهت تکامل 

این تطور را   به طوري که. برخوردار بوده است

ــی ــه دوره  م ــوان در س ــانی ت ـ    1975(: زم

تاکنون  1995و از  )1975ـ   1995(، )1950

  ).1999استیگلیتز، ( بندي نمود تقسیم

، علـت  )1950ـ   1975(نخست  در دوره

نایـافتگی کشـورهاي جهـان سـوم، بـا       توسعه

ــورکس ــه ن ــد نظری ــر هو پدی ــل فق دور باط
22
 

ایـن    راه خـروج از . گردیـد  تحلیل و تعلیل می

، انباشــت »توســعه«تسلســل و دســتیابی بــه 

ــا  5ســرمایه و تحصــیل رشــدي در حــد    7ت

رو در  ایـن  از. شد معرفی می درصد در اقتصـاد

ــاد،     ــدي در اقتص ــین رش ــق چن ــت تحق جه

همراه بـا یک فشــار   23هاي رشد متوازن مدل

) 1957رزنشتـاین ـ رودن،  (تـوسط  24بـزرگ

آلبـرت هیرشمن، (تـوسط  25و رشـد نامتوازن

و نیز مـدل حداقل تالش بحرانی) 1958
26
از  

  . مطرح گردید )1968 ،لیبن اشتاین(  سوي 

                                       
22. Vicious Circles 
23. Balanced Growth 

24. Big Push 

25. Unbalanced Growth 
26. Critical Minimum Effort 
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یافته بـه   ون مردم کشورهاي دستاما چ

ضمن گذر از دور باطـل بـا پدیـده     ،رشداین  

در درآمد و » طبقاتی فاصله«دیگري با عنوان 

پـردازان   مصرف مواجه شدند، نسل دوم نظریه

» توسـعه «تـري بـراي    توسعه، از مفهوم کامل

و آن رشد اقتصادي همـراه بـا    کردنداستفاده 

 1995( هدور توزیع عادالنه بود که عمـدتاً در 

نوبخـت،  (مورد تأکیـد قـرار گرفـت    ) 1975ـ 

 ).1388الف، 

ــه   1995از ســال  ــی ارائ ــه بعــد و در پ ب

، تــوسط  »تــوسعه «هاي متفاوتی از  برداشت

ـــه ــردازان شــرقی همچـــون  برخــی از نظری پ

ــن،  ( ــا ســ و  1983، 1995و  1997آمارتیــ

ـ اقتصـاددان شـهیر هنـدي و برنـده     ) 1981

ــال    ــل س ــایزه نوب ــین   1998ج ــ و همچن ـ

فوکـودا،  (، )2001فالویـو،  (، )2002ماتاهی، (

بـا عنـوان   » توسـعه «مدل جدیدي از ) 2002

 . مطرح گردید 27توسعه انسانی

در برداشــت جدیــد از توســعه اســتدالل 

شود که نه فقط رشـد اقتصـادي و تولیـد     می

ثـروت، حتـی توزیـع عادالنـه ثـروت نیـز بـه        

ختی کننده زمینه رفاه و خوشـب  تنهایی تأمین

در جوامـع  » توسـعه «کننده  ها و فراهم انسان

ها بـا توجـه    بشري نیست، به طوري که انسان

توانند احساس بدبختی و  به ثروتمند بودن می

                                       
27. Human Development 

از نظر ). 2004آنانند، (عدم رفاه داشته باشند 

سن توسـعه بـراي شـکوفایی قابلیـت      آمارتیا

گیرد و اساسـاً   افراد با تکیه به آزادي شکل می

ــ  ــعه ب ــهتوس ــت  ه مثاب ــودي (آزادي اس محم

1382(.  

سـن، آزادي را هـم ابـزار توسـعه      آمارتیا

دانـد و هـم هـدف توسـعه و از دیـدگاه او       می

یافتـــه بایـــد از  جوامـــع آرمـــانی و توســـعه

  :هاي زیر برخوردار باشد ویژگی

آزادي در (هــــاي سیاســــی  آزادي .1

انتخاب حکومـت، آزادي در بیـان و   

 ؛...)مطبوعات و 

یالت اقتصـــادي امکانـــات و تســـه .2

امکان استفاده از منـابع اقتصـادي   (

ــت و  یــدر تول د و مصــرف و مالکی

 ؛)آزادي بازار

برخـورداري  (هاي اجتمـاعی   فرصت .3

 ؛)از آموزش و بهداشت

امکان دسترسـی  (تضمین شفافیت  .4

 ؛)همگان به اطالعات

هـاي   وجـود شـبکه  (نظام حمـایتی   .5

تــأمین اجتمــاعی بــراي کمــک بــه 

تنگدسـتی  مردم در رهایی از فقر و 

براي ارزیابی توسـعه انسـانی در   ...) 

جوامع شاخصی تعریف شـده اسـت   

)UNDP, 2002.( 
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شاخص توسعه انسانی 
28

)H.D.I. (  خـود

  :شود ی زیر تشکیل میاز سه شاخص جزئ

GDP ) الف
حقیقی سـرانه بـر مبنـاي    29

P.P.P.
  ؛)برابري قدرت خرید( 30

  امید به زندگی در بدو تولد؛ ) ب

که تابعی اسـت   دسترسی به آموزش) ج

از نـــرخ باســـوادي بزرگســـاالن و میـــانگین 

ــال ــین      س ــتن همچن ــه رف ــه مدرس ــاي ب ه

یـافتگی کـه بـا توجـه بـه       هاي توسعه شاخص

مفاهیم جدید توسعه مبنی بر قدرت انتخـاب  

هـزاره   ها و نیـز اهـداف توسـعه    آزادانه انسان

ملـل   هـاي سـازمان   کنفـرانس در که   31سوم

) UNDP, 2003( اسـت متحـد تعیـین شــده   

 : از اند عبارت

  ؛هاي اقتصادي شاخص .1

   ؛هاي اجتماعی و فرهنگی شاخص .2

ــاخص .3 ــانی و   شـ ــوق انسـ ــاي حقـ هـ

   ؛هاي مدنی آزادي

   .هاي پایداري محیطی شاخص .4

ــن  ــعه ای ــورد توس ــی در م ــور م ــوان  ط ت

هایی کـه در   تفاوت هبا همبندي کرد که  جمع

» یافتگی توسعه« ،وجود دارد» توسعه«مفهوم 

ــانی در   فرای ــه آرمـ ــق جامعـ ــدي از تحقـ نـ

                                       
28. Human Development Index 

29. Gross Domestic Product 

30. Purchasing Power Parity 
31. Goals Millennium Development  

بنــابراین تمــایز . اســتهــاي مختلــف  نظریــه

ــدگاه ــب و دی ــوم   مکات ــف در مفه ــاي مختل ه

، معطوف به اختالف آنهـا از جامعـه   »توسعه«

آرمانی است که هر مکتبی بـه توصـیف آن از   

   . دکن نگاه خود مبادرت می

ــعه ـ   5 ــناد ماز توس ــر اس نظ

نظام جمهوري اسالمی  فرادستی

  نایرا

براي آگاهی از مفهـوم توسـعه در اسـناد    

فرادستی نظام، شامل قـانون اساسـی و سـند    

ــداز  چشــم ــدا   بیســتان ــور، ابت ــاله کش ــه س ب

هاي جامعه آرمـانی در قـانون اساسـی     ویژگی

یافتـه   توسعهاشاره و سپس مشخصات جامعه 

  .شود یساله احصا م انداز بیست در سند چشم

هاي جامعـه آرمـانی    ـ ویژگی1ـ   5

جمهوري اسالمی قانون اساسی  در

  ایران 

ویـژه   ن اساسـی بـه  جامعه آرمانی در قانو

سـوم و   و با ابتنـا بـه اصـول دوم، سـوم، چهـل     

  :اي است برخوردار از پنجاهم جامعه

   استقالل سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی و

   ؛فرهنگی

    آزادي به منزله عامل تحقـق اسـتقالل و

   ؛استعدادهاي ملی
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   و نبـودن فقـر و   وجود عدالت اجتمـاعی

   ؛محرومیت

   تأمین نیازهاي انسانی در جریان رشـد و

   وي؛تکامل 

 ؛بالندگی تولید و اشتغال کامل و مولد   

همچنین برخی از اهدافی کـه در قـانون   

یافتـه   اساسی بـراي جامعـه آرمـانی و توسـعه    

: انـد از  عبـارت  ،مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت  

ــتبداد   ــه اس ــی هرگون ــتقالل، آزادي و نف ، اس

شکوفایی استعدادها، تأمین نیازهاي مـادي و  

ها، عدالت اجتماعی و اقتصادي،  معنوي انسان

ــایی،   ــل، خودکفـ ــتغال کامـ ــارکت، اشـ مشـ

، عـزت  اقتدار ملـی ، حاکمیت قانون، کارآمدي

ــی،  ــیمل ــدت مل ــل اســالمی ، وح ، اتحــاد مل

   .محیط زیست سالمو  استحکام بنیان خانواده

مشخصــــات جامعــــه   -2 -5

  انداز ه در سند چشمیافت توسعه

ملهم از مبانی نظري و معیارهاي قـانون  

ساله براي افـق   انداز بیست اساسی، سند چشم

هجري شمسی با تأییـد مقـام معظـم     1404

هـاي   رهبري و در جهت تهیه و تنظیم برنامـه 

. متناسب عملیاتی رسماً ابـالغ گردیـده اسـت   

یافتـه و   ایـن سـند، جامعـه توسـعه     با ابتنا بـه 

هجـري شمسـی    1404ایران در سال  آرمانی 

  : اي است جامعه

یافتــه، متناســب بــا مقتضــیات  توســعه«

فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خـود و متکـی   

هاي اسالمی، ملـی و   بر اصول اخالقی و ارزش

سـاالري دینـی،    مـردم : انقالبی، بـا تأکیـد بـر   

هـاي مشـروع، حفـظ     عدالت اجتماعی، آزادي

مند از امنیـت   هها و بهر کرامت و حقوق انسان

  . اجتماعی و قضایی

ــا در   ــش پیشــرفته، توان برخــوردار از دان

تولید علـم و فنـاوري، متکـی بـر سـهم برتـر       

منابع انسـانی و سـرمایه اجتمـاعی در تولیـد     

  . ملی

امن، مستقل و مقتدر بـا سـامان دفـاعی    

جانبـه و پیوسـتگی    مبتنی بر بازدارندگی همه

  . مردم و حکومت

، رفاه، امنیت غذایی، برخوردار از سالمت

هـاي برابـر، توزیـع     تأمین اجتمـاعی، فرصـت  

مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور 

منـد از محـیط    از فقر، فساد، تبعـیض و بهـره  

  . زیست مطلوب

ایثـارگر، مـؤمن،    پـذیر،   فعال، مسـئولیت 

ــایت ــاري،    رض ــدان ک ــوردار از وج ــد، برخ من

اعی، تعاون و سـازگاري اجتمـ   هانضباط، روحی

و شـکوفایی    متعهد به انقالب و نظام اسـالمی 

  . ایرانی بودن  ایران و مفتخر به 

صــادي، یافتــه بــه جایگــاه اول اقت دســت

آســیاي  و فنــاوري در ســطح منطقــه  علمــی



عه
وس

ي ت
گو

 ال
ي

ها
رد

رک
کا

  

 

 

220  

شـامل آسـیاي میانـه، قفقـاز،     (جنوب غربـی  

با تأکیـد بـر   ) خاورمیانه و کشورهاي همسایه

رشـتاب  افزاري و تولید علم، رشد پ جنبش نرم

و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح درآمـد  

   .سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

بخش، فعال و مؤثر در جهان اسـالم   الهام

 ساالري دینـی، توسـعه   یم الگوي مردمبا تحک

کارآمد، جامعه اخالقـی، نواندیشـی و پویـایی    

فکــري و اجتمــاعی، تأثیرگــذار بــر همگرایــی 

و  عالیم اسـالمی  اي براساس ت و منطقه اسالمی 

  ). ره(هاي امام خمینی  اندیشه

داراي تعامل سـازنده و مـؤثر بـا جهـان     

  ».براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت

  ها وتحلیل یافته ـ تجزیه 6

هاي تحقیق درخصوص  با عنایت به یافته

ــواع   ــاهی از ان ــف توســعه و آگ ــاهیم مختل مف

هاي توسعه به ویژه توسـعه انسـانی و    شاخص

توسعه از منظر اسـناد فرادسـتی    نیز چگونگی

شـود تـا ضـمن     نظام، در این بخش تالش می

اي،  ها تحلیل مقایسـه  گیري از انواع روش بهره

ــوایی بــه      ــی و تحلیــل محت ــل محیط تحلی

  .هاي تحقیق، پاسخ گفته شود پرسش

  اي ـ تحلیل مقایسه1ـ  6

به منظور پاسخگویی به نخستین پرسش 

تعـاریف   تحقیق مبنی بر اینکـه بـا توجـه بـه    

ک از انواع توسـعه بـا   کدامی ،مختلف از توسعه

ــرح  ــاهیم مط ــتی    مف ــناد فرادس ــده در اس ش

جمهوري اسالمی ایران انطباق بیشـتري دارد  

 و اصــول، ابعــاد و اهــداف ایــن توســعه کــدام

ــت؟ ا ــارهس ــماره  نگ ــل   )1(ش ــان تحلی امک

اي در مــورد نــوع توســعه بــه کمــک  مقایســه

  .زدسا را فراهم می ههاي مربوط شاخص

مقایسه مشخصات جامعه  ـ) 1(شماره  نگاره 

ساله با  انداز بیست یافته در سند چشم   توسعه

  هاي توسعه شاخص
مشخصات 

 کلی جامعه

مشخصات جزیی 

 جامعه

وسایل رسیدن 

 به اهداف

هاي  شاخص

 توسعه

وجود عدالت 

 اجتماعی

  ـ نبود فقر 1

ـ توزیع عادالنۀ  2

  درآمد

  ـ دور از تبعیض 3

 ز فسادـ دور ا 4

ـ تأمین  1

  اجتماعی

ـ برابري  2

  ها فرصت

ـ تأمین  3

 امنیت غذایی

توسعه با 

هاي  شاخص

اقتصادي و 

 اجتماعی

برخوردار از 

 سالمت
  

توسعه با 

هاي  شاخص

بهداشتی و 

 اجتماعی

برخوردار از 

 رفاه مادي
 

ـ ارتقاي  1

سطح درآمد 

  سرانه

ـ اشتغال  2

 کامل

توسعه با 

هاي  شاخص

 اقتصادي

اي جایگاه دار

اول اقتصادي 

 در منطقه

 

ـ رشد مستمر  1

و پرشتاب 

  اقتصادي

ـ تعامل  2

 سازنده با جهان

توسعه با 

هاي  شاخص

 اقتصادي

داراي جایگاه 

و  اول علمی

فناوري در 

 منطقه

ـ برخوردار از  1

  دانش پیشرفته

ـ توانا در تولید  2

  علم و فناوري

ـ متکی بر سهم  3

برتر نیروي انسانی 

اجتماعی  هیو سرما

 در تولید ملی

ـ تعامل  1

  سازنده با جهان

ـ نواندیشی و  2

  پویایی فکري

ـ تأکید بر  3

جنبش 

 افزاري نرم

توسعه با 

هاي  شاخص

 علمی، فناوري
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ـ مقایسه مشخصات ) 1(شماره  نگارهادامه 

انداز  یافته در سند چشم جامعه توسعه

  هاي توسعه ساله با شاخص بیست

ی 
کل

ت 
صا

خ
ش

م

عه
ام

ج
 

 هاي توسعه شاخص شخصات جزئی جامعهم

دم
مر

ر 
را

تق
س

ا
 

ی
ین

 د
ي

الر
سا

 

  هاي مشروع ـ برخوردار از آزادي 1

  ها ـ حفظ کرامت و حقوق انسان 2

مند از امنیت اجتماعی و  ـ بهره 3

 قضائی

توسعه با 

هاي حقوق  شاخص

هاي  انسانی و آزادي

 »سیاسی«مدنی 

ره
به

 
ت 

س
زی

ط 
حی

 م
 از

ند
م

ب
لو

ط
م

 

 

ص
خ

شا
با 

ه 
سع

تو
 

ي 
ها ط

حی
 م

ي 
دار

پای
 

ش
رز

ر ا
ی ب

تک
م

 
ی 

الم
س

ي ا
ها

 
ی

الق
خ

ل ا
صو

و ا
 

  ایثارگر ـ  1

  پذیر ـ مسئولیت 2

  ـ مؤمن 3

  ـ برخوردار از وجدان کاري 4

  ـ داراي انضباط 5

  کاري هـ داراي روحی 6

بخش، فعال و مؤثر در  ـ الهام 7

  جهان اسالم

  ی اسالمییـ تأثیرگذار بر همگرا 8

 وادهـ نهاد مستحکم خان 9

ص
خ

شا
با 

ه 
سع

تو
 

ی
ین

 د
 و

ی
نگ

ره
 ف

ي
ها

 

ی
مل

ت 
نی

 ام
 از

دار
ور

خ
بر

 

  ـ مستقل 1

  ـ مقتدر 2

ـ داراي سامان دفاعی مبتنی بر  3

  جانبه بازدارندگی همه

 ـ پیوستگی مردم و حکومت 4

ص
خ

شا
با 

ه 
سع

تو
 

و 
ی 

اع
دف

ي 
ها ی

یت
من

ا
 

ــان ــی     هم ــه تحلیل ــه از مقایس ــور ک ط

د فته مبتنی بر سـن یا مشخصات جامعه توسعه

ساله جمهوري اسالمی ایـران   انداز بیست چشم

 )1(شـماره   نگـاره هـاي توسـعه در    با شاخص

مشخص شـده اسـت، توسـعه مـورد نظـر در      

هاي اقتصـادي   اسناد فرادستی نظام با شاخص

و اجتماعی، بهداشتی و اجتمـاعی، اقتصـادي،   

هـاي   علمی و فناوري، حقوق انسـانی و آزادي 

دینـی و   مدنی، پایـداري محـیط، فرهنگـی و   

دفاعی و امنیتی قابل ارزیابی خواهـد بـود، از   

هـاي   این رو با توسعه انسانی کـه بـا شـاخص   

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، حقوق انسـانی  

هاي مدنی و پایداري محیطی معرفی  و آزادي

اما به . انطباق بیشتري خواهد داشت ،شود می

هاي دیگر در توسعه مطلوب کـه   دلیل ویژگی

فرهنگـی و   علمـی و فنـاوري،   هاي با شاخص

شـوند،   دینی و دفاعی و امنیتـی ارزیـابی مـی   

توسعه مـورد نظـر در اسـناد فرادسـتی نظـام      

جمهوري اسالمی ایران بـه مراتـب از توسـعه    

انســانی بــه عنــوان آخــرین نظریــه توســعه و 

. تـر اسـت   تـر و کامـل   سوم جامع اهداف هزاره

شـود کــه   گیــري مـی  جـه یبنـابراین چنـین نت  

نظر اسناد فرادستی نظـام  مطلوب از توسعه م

علمی و فناوري، اجتمـاعی،   از ابعاد اقتصادي،

دینـی   و  امنیتی و فرهنگـی  و  سیاسی، دفاعی

لذا با ابتنا به اسـناد فرادسـتی   . برخوردار است
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 ،سـاله  انـداز بیسـت   نظام به ویژه سـند چشـم  

ــوب را    ــعه مطل ــداف توس ــاد و اه ــول، ابع اص

  .نشان داد )1( شماره توان در قالب شکل می

اجزا و ارکان توسعه ـ ) 1(شماره شکل 

  مطلوب 

ــی  - 2 - 6 ــل محیطـــ تحلیـــ

»S.W.O.T«  

در جهت پاسخگویی به دومـین پرسـش   

ــب     ــاي مناس ــوص راهبرده ــق، درخص تحقی

ــل  ــعه از تحلی ــا توس ــتفاده   يه ــی اس محیط

ر ابتدا نقاط قوت و ضعف با تحلیل د. شود می

د و نقاط فرصت و تهدیـ ) ملی(محیط داخلی 

نظـام  ) المللـی  بـین (با تحلیل محیط خارجی 

سپس . شوند جمهوري اسالمی ایران احصا می

گیـري از   با تشکیل جدول مربوطه ضمن بهره

ــل  ــاي  »  S.W.O.T«تحلیـ ــواع راهبردهـ انـ

مناسب در جهت دستیابی به اهـداف توسـعه   

چگونگی این فرایند در . شناسایی خواهند شد

  . منعکس شده است )2(شماره  نگاره

محیط ( تحلیل محیطی ـ) 2(شماره  نگاره

  )یاخلد

  : (S) نقاط قوت

ـ برخورداري از انباشت 

سرمایه انسانی و نیروي کار 

  متخصص

ـ برخورداري از منابع 

طبیعی غنی و منابع انرژي 

  فسیلی و تجدیدپذیر 

ـ نسبت باالي جمعیت جوان 

    انداز در دوران سند چشم

ـ برخورداري از 

زیکی و هاي فی زیرساخت

  اقتصادي مناسب

   ):O(ها  فرصت

ـ افزایش اهمیت خاورمیانه به 

دلیل  نیاز کشورهاي جهان  

  به ذخایر انرژي در منطقه 

ـ برخورداري از برتري نسبی 

بازار در عرصه مبادالت تجاري 

و ترانزیتی از طریق نهادسازي 

بناهاي حمل و و ایجاد  زیر

نقل و امکان تبدیل شدن به 

  قطب مهم تجاري در منطقه

ـ امکان ایجاد همگرایی با اکثر 

کشورهاي منطقه به دلیل 

وجود منافع مشترك فراوان در 
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   اي مختلف موضوعات منطقه

ـ باالتر بودن رشد اقتصادي 

کشورهاي منطقه از متوسط 

رشد اقتصاد جهانی و منطقه 

اقتصادهاي  دلیل وجود اروپا به

هاي  در حال توسعه و ظرفیت

  خالی در آنها 

ـ تغییر ماهیت قدرت کشورها 

هاي نظامی و  از توانایی

هاي  اقتصادي به سمت توانایی

  علمی، ارتباطاتی و اطالعاتی

   ):W(نقاط ضعف 

ـ ساختار توزیع نابرابر و 

پتانسیل تورمی آن در 

  اقتصاد ایران 

ـ هزینه باالي مبادله و اجرا 

   فرار مغزها و سرمایه –

ـ دسترسی محدود به حقوق 

  مالکیت 

ـ تعامل ضعیف با اقتصاد 

  جهانی  

ـ تخریب محیط زیست به 

واسطه فقر و تحدید 

    دسترسی به حقوق مالکیت

- هاي شبهـ حضور سازمان

هاي  دولتی در عرصه

  اقتصادي

  ): T(تهدیدها 

هاي ناشی از  ـ تنش

طلبی در  گرایی و تجزیه قومیت

مسئله کردها در (منطقه 

ترکیه، عراق و رویاهاي 

؛ چون پان ترکیسم »پانیسم«

ترکیه و آذربایجان و ارمنستان 

تهدیداتی هستند که ... بزرگ و

برخی از کشورهاي منطقه با 

   .)رو هستند آن روبه

ـ تبدیل شدن منطقه به یک 

منطقه با نفوذ سیاسی امریکا با 

هدف استقرار سیستمی مبتنی 

اد کشورهاي کوچک بر اتح

فارس در برابر جمهوري  خلیج

اسالمی ایران که تنها بازیگر 

خارج از این اتحاد محسوب 

  . شود می

ـ تحوالت شتابان تکنولوژیک 

و روند سریع جهانی شدن، از 

هاي مختلف سیاسی،  جنبه

اقتصادي، فرهنگی و نظامی 

نیز ) به ویژه در جهان سوم(

تهدیدهاي جدي را متوجه 

لی کشورها کرده امنیت م

  .است

  :SWاي دهرهبار

 ــق   شــکل ــابتی از طری ــاد رق ــی اقتص ده

ارتقــاي امنیــت اقتصــادي، گســترش    

ــی ــابتی،    خصوص ــاي رق ــازي و بازاره س

فضاي دسترسی باز به حقـوق مالکیـت،   

به منظور معکـوس کـردن جریـان فـرار     

گـذاري   مغزها و سرمایه، افزایش سرمایه

مستمر اقتصادي و در جهت ایجاد، رشد 

  ؛یافزایش درآمد مل

 بنیـان از طریـق    ریزي اقتصـاد دانـش   پی

بهبـــود نظـــام مـــدیریت و حکمرانـــی، 

سازي نظـام آموزشـی، اسـتقرار     متناسب

نظــام نــوآوري و بــا اســتفاده از انباشــت 

هاي فیزیکی  سرمایه انسانی و زیرساخت

و اقتصادي مناسـب بـه منظـور ارتقـاي     

وري، برخـورداري بهینـه از منـابع و     بهره

نوبخـت و  (هاي محیطی  مین پایداريتض

  ).1388مجیدزاده، ب، 

  :WTاي دهرهبار

 ــق  اتخــاذ اســتراتژي عــدالت گــرا از طری

هاي اجتمـاعی و   گسترش برابري فرصت

اقتصادي و توزیع عادالنه امکانـات بـین   

مناطق به منظور بهبود ساختار اقتصادي 

هــاي قــومی   و اجتمــاعی و همگرایــی 

توزیـع   مشتمل بـر دو راهبـرد بهسـازي   

  ؛هاي اجتماعی و اقتصادي فرصت
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   بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت و نیـز

گسترش نظام تأمین اجتماعی و حمایت 

سه (درآمد و کاهش فقر  هاي کم از گروه

ــن   ــرد در ای ــرد رویک ــود داردراهب : وج

نخست، تأکید بر ایجاد اشتغال و افزایش 

درآمد خانوار؛ دوم، توزیع مجدد بخشـی  

ی حاصل از رشد کشور بـین  از درآمد مل

دهـی   ویـت درآمد و سوم اول هاي کم گروه

غـذا،  چون  به تأمین نیازهاي اساسی، هم

هـاي بهداشـتی و    لباس، مسکن و برنامه

آمــوزش و پــرورش ابتــدایی و متوســطه 

   .)توسط دولت

  :SOاي دهرهبار

      همکاري با اتحادیـه اروپـا بـراي تبـدیل

شدن کشور به یکی از منابع تأمین گـاز  

ــا و    ــرژي اروپ ــور ان ــاس منش ــا براس اروپ

افزایش تعامل بـراي بازاریـابی تولیـدات    

  ؛ایرانی

 ؛ این )توسعه صادرات(باز  اقتصاد راهبرد

نیز براي تخصیص منـابع، متکـی    راهبرد

به نیروهاي بازار و بخش خصوصی است 

اي را بـراي آن ایفـا    که نقـش برجسـته  (

هایی کـه   با تأکید بر سیاست) نمایند می

تقیماً بخش تجارت خارجی را تحـت  مس

هـاي   سیاسـت  اننـد دهند م تأثیر قرار می

اي،  نــرخ مبادلــه ارز، مقــررات تعرفــه   

اي بر تجارت،  ها و موانع غیرتعرفه سهمیه

ــوالت و   ــتاندارد محصــ ــزایش اســ افــ

گذاري خـارجی   هایی که سرمایه سیاست

ها بـه   گذاري و بازگشت سود این سرمایه

در نتیجــه کننــد،  خــارج را تنظــیم مــی

هاي مذکور گسترش صـادرات   استراتژي

هـاي   و انتقال دانـش، فنـاوري و مهـارت   

مدیریتی مـورد نیـاز توسـعه بـه داخـل      

  .کشور خواهد بود

  :ST راهبردهاي 

   اي و  هــاي منطقــه   افــزایش همکــاري

المللی به منظور کاهش تهدیـدات و   بین

هـاي سیاسـی و    ارتقاي سـطح همکـاري  

ع غنی انرژي در تجاري با استفاده از مناب

  ؛کشور

    استفاده از انباشت سرمایه انسـانی بـراي

ارتقاء تکنولـوژي در کشـور و مقابلـه بـا     

نوبخت و ( تهدیدهاي سریع جهانی شدن

  ).1387محمدي، 

با عنایـت  شود که  گیري می چنین نتیجه

ــه تحلیــل محــیط هــاي داخلــی و خــارجی  ب

جمهــوري اســالمی ایــران و آگــاهی از نقــاط 

ها و تهدیدهاي این  نیز فرصت ضعف و قوت و

ــام،  ــردنظ ــق راهب ــابتی   تلفی ــد رق ــاي تولی ه

اقتصــاد بــاز  و  گــرا بنیــان، عــدالت  دانــش
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بـراي   راهبـرد تـرین   مناسـب ) محـور  صادرات(

    .توسعه در شرایط کنونی کشور خواهد بود

  تحلیل محتوایی ـ 3ـ  6

به انگیزه پاسخگویی به سومین پرسـش  

اخـالق در   تحقیق دربـاره جایگـاه فرهنـگ و   

محـور   گوي مطلوب توسعه با تأکید بر دیـن ال

در ایـن   بودن نظام جمهوري اسـالمی ایـران،  

پس از اشاره به فرهنگ . شود بخش تالش می

ــه ــا تحلیــل  پــردازان توســعه، در نگــاه نظری ب

محتواي بیانات بنیانگذار کبیر نظام جمهوري 

 و - )ره(حضـرت امـام خمینـی    - اسالمی ایران

 هللا تحضرت آی - الب اسالمیرهبر معظم انق

هاي فرهنگی کشور کـه   سیاست و - اي خامنه

از سـوي شـوراي عــالی انقـالب فرهنگـی بــه     

نسبت به تبیین جایگـاه  ، تصویب رسیده است

بنیادي فرهنـگ و اخـالق در الگـوي توسـعه     

  .مطلوب اقدام گردد

در این خصوص، بازبینی مکاتب مختلـف  

هرچنـد   توسعه حاکی از این واقعیت است که

پـردازان نسـل    در نگاه نظریه» فرهنگ«مقوله 

امـا در   ول و دوم توسعه، مغفول مانـده بـود،  ا

پـردازان نسـل    مفهوم توسعه از منظـر نظریـه  

بــه عنــوان یکــی از ارکــان  »فرهنــگ«سـوم،  

سن یکی از  آمارتیا. توسعه پذیرفته شده است

پـرداز نسـل سـوم توسـعه،      پیشـگامان نظریـه  

ـ  میه انسان را محور توسع ، از ایـن رو بـه   ددان

بعد فرهنگی در کنار ابعاد دیگر توسعه تأکید 

هاي اجتماعی  ورزد، با این رهیافت شاخص می

هـاي اقتصـادي،    و فرهنگی در کنـار شـاخص  

چنـین  مهاي مدنی و ه حقوق انسانی و آزاداي

ــوان   شــاخص هــاي پایــداري محیطــی بــه عن

هاي توسـعه انسـانی مـورد توجـه قـرار       مؤلفه

 . دگیر می

هاي اجتمـاعی و فرهنگـی    اما در شاخص

نـرخ   نـد ناهـاي آموزشـی م   صرفاً بـه شـاخص  

نـام در آمـوزش ابتـدایی، درصـد      خالص ثبت 

آمـوز بـه    افراد بزرگسال باسواد، نسبت دانـش 

ــارج     ــهم مخ ــدایی، س ــوزش ابت ــم در آم معل

آموزشی از تولید ناخالص ملی و سـهم تعـداد   

ار نفـر  کنندگان از اینترنت در هر هـز  استفاده

 ).1388کمیسیون نظارت، ( جمعیت

نیـز  ) HDI(و در شاخص توسعه انسـانی  

که از سوي برنامه توسعه انسانی سازمان ملل 

)UNDP (صــرفاً مؤلفــه  ،مطــرح شــده اســت

ــه  ــار مؤلف ــوزش در کن ــادي و   آم ــاي اقتص ه

   .گیرد بهداشتی قرار می

ــام   ــران نظ ــاه رهب ــگ از نظرگ ــا فرهن ام

ي مفهــومی جمهــوري اســالمی ایــران دارا  

تر بوده به طـوري کـه نـه تنهـا بعـد       گسترده

ــار ســایر ابعــاد توســعه و در   فرهنگــی در کن

جانبـه و متـوازن ظـاهر     ساختار توسـعه همـه  

شود، بلکه به مثابه زیرسـاخت توسـعه در    می
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آفرینش و رشد سایر ابعـاد توسـعه اثـربخش    

خواهد بود، به بیانی دیگـر فرهنـگ را ریشـه    

چـون   یگر توسـعه هـم  درخت توسعه و ابعاد د

ــم و  بعــد اق تصــادي، اجتمــاعی، سیاســی، عل

هـا و اهـداف    توان ساقه و شاخه اوري را میفن

 . هاي این درخت تلقی کرد توسعه را میوه

ــی در   ــعه فرهنگ ــدان توس ــن رو فق از ای

جود ظهور ابعـاد اقتصـادي،   وفرایند توسعه با 

سیاسی و اجتمـاعی آن موجودیـت توسـعه را    

شـک بـاالترین    بـی « .کشـاند  بـه چـالش مـی   

عنصري که در موجودیت هر جامعـه دخالـت   

اساسـاً  . اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه اسـت 

فرهنگ هـر جامعـه هویـت و موجودیـت آن     

ــی  ــکیل م ــه را تش ــراف   جامع ــا انح ــد و ب ده

فرهنگ، هرچنـد جامعـه در ابعـاد اقتصـادي،     

سیاسی، صـنعتی و نظـامی قدرتمنـد و قـوي     

امـام  (» ... اسـت تهـی   باشد، ولی پوچ و میـان 

ــحیف  ــی، ص ــور،  هخمین ــر  .)1361ن از منظ

ــران،   بنیان ــالمی ای ــوري اس ــام جمه ــذار نظ گ

تـرین تحـول جامعـه، تحـول فرهنگـی       بزرگ

به طوري که توسعه با تحـول فرهنگـی    ،است

راه اصـالح یـک مملکـت،    «. شود ریزي می پی

ــد از . فرهنــگ آن مملکــت اســت  اصــالح بای

   .)1361امام خمینی، (» فرهنگ شروع شود

این رویکرد در ارزیابی مقوله فرهنـگ از  

. یابد سوي مقام معظم رهبري نیز استمرار می

از نگاه رهبري نظام جمهوري اسـالمی ایـران   

. شود نیز، فرهنگ زیربناي توسعه محسوب می

فرهنگ در حقیقت همه چیـز یـک جامعـه    «

 است، هیچ بنیاد اجتماعی و اقتصـادي، بـدون  

اگر مـا  ...  گیرد نمیاتکا به یک فرهنگ شکل 

بخواهیم توسعه اقتصادي را به معناي صحیح 

کلمه در جامعه راه بیندازیم، احتیاج به تالش 

  .)1387، اي اهللا خامنه آیت(» .فرهنگی داریم

شــاید پررنگــی نقــش فرهنــگ از منظــر 

رهبران نظام جمهوري اسالمی را باید در نـوع  

نگاه متفاوت آنها نسـبت بـه مقولـه فرهنـگ     

اسـاس و  «زیـرا در ایـن نگـاه    . جو نمـود جست

ــده و     ــت از عقی ــارت اس ــگ عب ــه فرهن ریش

برداشت و تلقی هر انسان از واقعیات و حقایق 

عالم و نیز خلقیات فردي و خلقیات اجتماعی 

بنابراین به نظـر مـا مقولـه فرهنـگ     ...  و ملی

ازنظر تأثیرش در آینده یـک مملکـت و یـک    

یسـه  کشور، بـا هـیچ چیـز دیگـري قابـل مقا     

  .)1379، اي اهللا خامنه آیت(» نیست

ــعه   ــه توس ــرخالف آنچــه در نظری ــذا ب ل

سن، از فرهنگ عمدتاً،  انسانی از سوي آمارتیا

شود، در نظر رهبري  بعد آموزشی آن افاده می

ــگ     ــران، فرهن ــالمی ای ــوري اس ــام جمه نظ

ساز زنـدگی اسـت کـه آمـوزش یکـی از       بستر

 ما فرهنـگ را «گردد،  شعبات آن محسوب می

دانـیم، نـه فقـط     بستر اصلی زندگی انسان می
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بستر اصـلی درس خوانـدن و علـم آمـوختن،     

فرهنگ هر کشور، بستر اصلی حرکت عمومی 

اش  حرکـت سیاسـی و علمـی   . آن کشور است

فرهنگ اساس کـار   ... در بستر فرهنگی است

در واقـع فرهنـگ بـا همـه شـعب آن      . ماست

یعنی علم و ادبیـات و غیـره، روح کالبـد هـر     

 ).1381 ،اي اهللا خامنه آیت(» جامعه است

ترین وجـوه اخـتالف نگـاه رهبـران      مهم

ــر     ــا دیگ ــران ب ــالمی ای ــوري اس ــام جمه نظ

صاحبنظران در عرصه فرهنگ را باید بـا نـوع   

از ایـن  . نگاه دینی و توحیدي آنها تعلیل کرد

ــع   ــوب بـــراي وضـ ــا ســـند مکتـ رو در تنهـ

هاي فرهنگـی کشـور کـه بـا عنـوان       سیاست

ــول س« ــوري   یاســتاص ــی جمه ــاي فرهنگ ه

. تصویب و انتشار یافتـه اسـت  » اسالمی ایران

ضمن تأکید بـر انطبـاق سیاسـت فرهنگـی و     

سیاست انقالب اسالمی، بر اصل، پایـه و مبنـا   

بودن فرهنگ اسالمی بر کلیه شئون فـردي و  

عـالی   شـوراي ( اجتماعی تصـریح شـده اسـت   

  ).1371انقالب فرهنگی، 

ــم   هم ــند مله ــن س ــین در ای ــودن چن ب

سیاست فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران از   

شناسـی اسـالمی مضـافاً     بینی و انسـان  جهان

از این رو با تعمیـق  . گیرد مورد تأکید قرار می

مفهوم توسعه و انسان و رابطه آنها با اخـالق،  

محور  فرهنگ و دین، نوعی توسعه انسانی دین

  .گردد مستفاد می

  فرجام

سـعه  تو ،هـاي پـژوهش   با ابتنا بـه یافتـه  

سـاله بـه    انـداز بیسـت   مطلوب در سند چشـم 

علـم  «، »اقتصادي«جهت برخورداري از ابعاد 

دفـاعی  «، »سیاسی«، »اجتماعی«، »و فناوري

اي  توســعه» فرهنگــی و دینــی«و » و امنیتـی 

همه جانبه و متوازن و به دلیل استفاده بهینه 

از منابع، حفاظت از محـیط زیسـت و رعایـت    

ی توسـعه پایـدار و بـا    پایداري محیطـی، نـوع  

ــایی  ــردي دان ــود رویک ــعه  وج ــور، توس اي  مح

  .بنیان است دانش

عنایت به این که توسعه مـورد نظـر از   با 

هـاي توسـعه انسـانی،     یک سو جامع شـاخص 

هــاي اقتصــادي، اجتمــاعی و  شــامل شــاخص

هاي مـدنی و   وق انسانی و آزاديفرهنگی، حق

هاي پایداري محیطی اسـت   چنین شاخصهم

هاي اسالمی نداشـته و از   رتی با آموزهکه مغای

سوي دیگر دربردارنـده مفـاهیمی اسـت کـه     

هـاي اخالقـی و بـا     مبتنی بـر اصـول و ارزش  

تـوان   محوریت دین مبین اسالم است، لذا می

ــن  ــانی دی ــعه انس ــت  آن را توس ــور دانس . مح

دلیل آنکه این توسعه متناسب بـا   همچنین به

ــاریخی، جغرافیــایی و اجتمــاع ی مقتضــیات ت
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هاي اسالمی بوده، نـوعی   ایران و ملهم از ایده

  .اسالمی است -توسعه بومی یا ایرانی 

 الگوي پیشنهادي

الگوي توسـعه ایرانـی ـ اسـالمی کـه در      

جهت تأمین نیازهاي مادي و معنـوي فـرد و   

انسـانی و  کرامـت   تقویـت  بـا هـدف  جامعه و 

طـور کـه    همان تعالی اجتماعی طراحی شده،

ــان دا  ــه نشـ ــت در نمایـ ــده اسـ  3از  ،ده شـ

ــر  4، اســتراتژي ــدام  13بســته، مشــتمل ب اق

 17و ) به عنوان متغیرهـاي مسـتقل  (اجرایی 
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 7و  برآینـد نتـایج مقطعـی    5نتیجه مقطعی، 

و ) به عنوان متغیرهاي وابسـته (هدف بخشی 

 نتیجـه نهـایی  به عنوان  ابعاد توسعهبعد از  6

ــراي تشــکیل شــده اســت ، از ظرفیــت الزم ب

ي نظـام جمهـوري اسـالمی    هـا  تحقق آرمـان 

المللــی  هـاي بـین   ایـران بـا توجـه بـه رقابـت     

   .باشد برخوردار می

  
  

  دانیتشکر و قدر

 قاله حاضر برگرفتـه از طـرح پژوهشـی   م

ــدوین   « ــی تـ ــادي و تحلیلـ ــات بنیـ مطالعـ

هاي کلـی نظـام در خصـوص الگـوي      سیاست

ــعه  ــوب توس ــارچوب  » مطل ــه در چ ــوده ک ب

ــاهم ــاري   تف ــه همک ــی،  نام ــیون علم کمیس

تحقیقات دبیرخانه و مرکز فرهنگی، اجتماعی 

بـه  استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 

  .انجام رسیده است

پژوهشــگران همکــار و پــرتالش، آقایــان 

هـا   سعید غالمی نتاج، رضا مجیدزاده و خـانم 

ــانی ــه کاوی ــر، هــاجر اصــغري، الهــام   محبوب ف

محققـان   سـنی و الصـدري و زهـرا میراح   نایب

کتر بـرادران شـرکاء، دکتـر    قدر آقایان د گران

زنوز، دکتر مردوخی، دکتر درخشـان و دکتـر   

جناب آقاي دکتـر روحـانی رئـیس    و صمیمی 

قـدر   سـروران گـران  و همچنـین  محترم مرکز 

ــدس     ــدي، مهن ــی آقامحم ــر عل ــان دکت آقای

ــریعتمداري، مهنــدس     ــده، محمــد ش فروزن

ترکان، مهندس مالیري، مهندس عبـدالهی و  

دکتر حسن واعظـی  آقایان و مهندس فریدون 

دهی مطلـوب   و دکتر اکبر کمیجانی در جهت

 انـد   منشاء بالندگی نتایج تحقیـق بـوده   ،طرح

ــن بزرگــواران سپاســگزاري   کــه از همگــی ای

  .شود می

  

  فارسی نابعم

دیدار با اعضاي شوراي «، )1379( اي  خامنههللا آیت .1

رسـانی دفتـر    پایگـاه اطـالع  ، »عالی انقالب فرهنگی

سـیدعلی  العظمـی   اهللا حضـرت آیـت   حفظ و نشـر آثـار  

مؤسسـه پژوهشـی فرهنگـی    ، )العالی ظله مد(اي  خامنه

 انقالب اسالمی

لـزوم اصـالح فرهنـگ    ، )1387( اي  خامنهاهللا آیت .2

رسانی دفتـر حفـظ و نشـر آثـار      پایگاه اطالع، یعموم

ــت  ــرت آیـ ــی  اهللا حضـ ــه العظمـ ــیدعلی خامنـ اي  سـ

ب مؤسسـه پژوهشـی فرهنگـی انقـال    ، )العـالی  ظلـه  مد(

 اسالمی



عه
وس

ي ت
گو

 ال
ي

ها
رد

رک
کا

  

 

 

230  

مرکـز مـدارك   صـحیفۀ نـور،   ، )1361( امام خمینی .3

فرهنگی انقـالب اسـالمی، انتشـارات شـرکت سـهامی      

  15و  6چاپخانه وزارت ارشاد اسالمی، جلدهاي 

، )1374(بلیتزر، چارلز و پیتـرکالرك و النـس تیلـور،     .4

مجموعه (ریزي توسعه  هاي اقتصادي و برنامه مدل

یگـران، سـازمان   ، ترجمه کورس صـدیقی و د )مقاالت

 برنامه و بودجه

ــون   .5 ــورد نیکس ــن و ف ــد کلم ــاد ، )1378( دیوی اقتص

ــافتگی، دکتــر غالمرضــا آزاد  شناســی توســعه نی

 ، مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی )ارمکی(

هـاي  دولت، فساد و فرصت) 1382(راغفر، حسین  .6

 . ، انتشارات نقش و نگاراجتماعی

، ترجمه ديتوسعه به مثابه آزا، )1382(سن، آمارتیا،  .7

 وحید محمودي، انتشارات دانشگاه تهران 

ساله جمهوري اسالمی ایـران در   انداز بیست سند چشم .8

 شمسی –هجري  1404افق سال 

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران .9

، »اقتصاد رشد و توسعه، )1383( باغیان، مرتضی قره .10

 نشر نی، جلد اول

هـا و   توسـعه شـاخص  ، )1388(کمیسیون نظـارت   .11

 ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامرهانماگ

راهبردهــاي توســعه  ، )1378( گــریفین، کیــت  .12

 حسین راغفر، نشر نی: ، ترجمهاقتصادي

مفهوم قابلیت در تحلیلهاي ، )1385(محمودي، وحید  .13

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشـخیص  ، اقتصادي

، شماره هاي اقتصادي گزارش پژوهشمصلحت نظام، 

 04ـ  3ـ 85ـ  1

رضا  م ترجمه غال اقتصاد توسعه،، )1378( ر، جرالدمی .14

 آزادارمکی، نشر نی، جلد اول

پیشـگامان  ، )1382(میر، جرالد و جوزف استیگلیتز  .15

 رضا آزادارمکی، نشر نی م ، ترجمه غالاقتصاد توسعه

نفت، بخش پیشـرو در   ،)1388الف(نوبخت، محمدباقر  .16

 52، شماره فصلنامه راهبرد، توسعه نامتوازن ایران

هاي راهبردي  پژوهش، )1388ب(نوبخت، محمدباقر  .17

ــران  ــادي ای ــعه اقتص ــات  در توس ــز تحقیق ، مرک

 استراتژیک، جلدهاي سوم و چهارم

ــاري  .18 ــدباقر و حمیـــد بختیـ ، )1387( نوبخـــت، محمـ

وري منــابع انســانی در  هــاي ارتقــاء بهــره روش

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد  ساله، انداز بیست چشم

 اسالمی

فراینـد  ، )1387(مدباقر و حامد محمدي نوبخت، مح .19

شدن و تغییرات و الزامات الزم در حـوزه   جهانی

، معاونـت پژوهشـی   اقتصاد جمهوري اسالمی ایران

 دانشگاه آزاد اسالمی

ــاکس  .20 ــر، م ــه  ، )1368(وب ــی جامع ــاهیم اساس مف

 احمد صدارتی، نشر مرکز :، ترجمهشناسی

تـا   اقتصاد توسعه، از فقر ،)1382(هایامی، یوجیرو  .21

 غالمرضا آزاد ارمکی، نشر نی: ، ترجمهثروت ملل
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