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Abstract
Iran is one of the pioneers in the field of establishing a modern planning system
with a history of about Seventy years; however, it has not been able to become a
developed country and achieve public welfare and satisfaction. Given the fact
that the principles of development are the same in all societies and different
patterns of development determine the development path of a society, this
situation has given rise need to prepare the " Islamic-Iranian Model of Progress "
as a set of principles, values, rules, mechanisms, methods, measures, processes,
structures, institutions, manpower and resources that will pave the way for
development and progress in the Islamic Republic of Iran. This model was
published in September 2016 after 7 years from the establishment of a
specialized center for its compilation and a public opinion poll was conducted on
that. This article aims to evaluate the document of the Islamic-Iranian Model of
Progress from the perspective of territorial development policy and emphasizing
the institutional approach by using the method of qualitative content analysis
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and the perspectives of elites. In the next stage, the criteria for evaluating the
document from the perspective of territorial development policy was defined and
this document was analyzed based on them. The results indicate that based on
the components and protocols of evaluation, the document's attention to
territorial development policy and institutional approach is limited. Therefore,
according to the components and protocols presented in this study, an extensive
revision of the content of the document should be done.
Keywords: Development Islamic-Iranian Model of Progress, Territorial
Development Policy, Institutional Approach
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چکیده
ایران با وجود آنکه جزء کشورهای پیشرو در حوزه استقرار نظاا برناهاهریازی هانرن باا
پیشینهای حنود  70سال هحسوب هی شود ،با این حاال نتوانساته اسار در تاهار یا
کشور توسعهیافته و دسریافته به رفاه و رضایر عموهی ترار گیرد .این ههم باا توجاه باه
آنکه اصول توسعه یافتگی در همه جواهع یکساان باوده و ایان اهگوهاای هت ااوع توساعه
هستنن که هسیر توسعه ی

جاهعه را رتم هیزننن ،سبب شن تاا از اواساد دهاه ،1380

ضرورع تنوین «اهگوی اسالهی -ایرانی پیشرفر» به عنوان هجموعهای از اصول ،ارزشها،
تواعن ،سازوکارها ،روشها ،تنابیر ،فرایننها ،ساختارها ،نهادها ،نیروی انسانی و هنابعی که
ایجاد تحول و پیشرفر در جمهوریاسالهیایران را زهینهساز خواهنن شن ،به وجاود آیان.
این اهگو پس از  7سال از تاسیس ی

هرکز تخصصی برای تانوین آن در ههرهااه 1397

هنتشر و به نظرخواهی عموهی گذاشته شن .این هقاهه با هنف ارزیابی سانن اهگاوی پایاه
اسالهی_ ایرانی پیشرفر از هنظر سیاسرگذاری توسعه سرزهینی و با تاکین بار رویکارد
نهادی ،تالش کرده با بهرهگیری از روش تحلیل هحتاوای کی ای و اسات اده از نظاراع و
دینگاههای نخبگان ،هعیارهای ارزیابی سنن از هنظار سیاسارگاذاری توساعهسارزهینی
تعریف و سنن هذکور بر اساس آنها هورد تحلیل ترار گیرد .نتاای پاهوهح حااکی از آن
زاد تجنت مجنوزCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

 .1این ینم ملا نس دسترسنی
 )licenses/by-nc-nd/4.0/است.
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اسر که بر اساس هوه هها و پروتکلهای ارزیابی ،هیزان توجه سانن باه سیاسارگاذاری
توسعه سرزهینی و رویکرد نهادی هحنود اسر .از این رو بنا به هباحث هطروحه ،پیشنهاد
هیشود باتوجه به هوه هها و پروتکلهای ارائه شنه در این پاهوهح ،باازنگری اساسای در
هحتوای سنن صورعپذیرد.

واژههای کلیدی :توساعه ،اهگاوی اساالهی -ایرانای پیشارفر ،سیاسارگاذاری توساعه
سرزهینی ،رویکرد نهادگر
تاریخ دریافت ٩٩/11/08 :تاریخ بازبینی ٩٩/11/24 :تاریخ پذیرش٩٩/12/18 :
فصلنامه راهبرد ،دوره  ،2٩شماره  ،٩7زمستان  ،13٩٩صص 1٩4-165

مقدمه
ایران ازیکسو با برخورداری از سابقه مدنیت بیش از 2500سااهه ازساویدیگار
برخورداری از مزیتهای متعدد (چون موقعیت منطقهای استراتژیک ،دسترسا باه
منابع انرژی  )...امر ز در آستانه ر د به دهه هشتم اساتقرار ناااب برناماهریازی
توسعه مُدرن ،نهتنها به توسعهیافتگ نائل نیامده ،بلکه عال ه بر هدر دادن بسایاری
از فرصتها مزیتهای توسعه خویش ،با انبوه از بحرانهای زیساتمحیطا ،
اقتصادی ،سیاس  ،اجتماع

فرهنگ دست پنجه نربکرده سببشدهاسات تاا

بسیاری از اندیشمندان ،موضوع «حفظ ایران» در ضعیت «همآیندی( )1بحرانها» را
مهمتر از «توسعه ایران» بدانند .از اینر  ،اضمحالل محیطزیست ،تخریب گساترده
منابعطبیع  ،خشک شدن تاالبها دریاچههاا ،تشادید بحاران کامآبا

تادا ب

خشکساه  ،خاه شدن سکونتگاههای مرزی ،عدبتعاادلهاای گساترده در توزیاع
فعاهیت خدمات در پهنه سارزمین ،تعطیلا کارخانجاات

احادهای صانعت ،

نابودی تدریج کشا رزی ،حذف پهنه سارزمین ایاران از مسایرهای بایناهمللا
ترانزیت  ،درگیری با بحرانهای سیاس در ن فرامنطقهای  ...همه هماه تنهاا
بخش از چاهشها بحرانهای فرار ی توسعه در ایران است.
محققین درراستای ریشهشناس مسائل چاهشهای فرار ی توساعه در ایاران،
دستهبندیها دیدگاههای متفا ت را مطرح م کنند؛ برخ چون جمالزاده ()1345
نراق ( )1385پیاران ( )1376بار یژگا هاا مختصاات اخالقا

فرهنگا

ایرانیااان بااهعنااوان یکا از عواماال زمینااهای مااو ر باار عاادبتوسااعهیااافتگ کشااور
اشارهکردهاند ،برخ چون همایون کاتوزیان ( )1381با نشانهگارفتن فااای بیناابین
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د هت ملت ،ازطریق طرح آرای خود مبنا بار تاااد د هات ملات کلنگا
کوتاهمدتبودن جامعه ایران بر سویههای دیگری اشارهکرده برخ دیگار ازجملاه
نهادگرایان چون مومن

رنان  ،د هت (به مفهوب مجموعاه نهادهاای حکاومت ) را

نقش ا ل در رخداد چنین ضعیت م دانند؛ آنها اعتقاد دارند نیل به توساعهیاافتگ
در یک جامعه تنها در ساختن سادها ،بزرگاراههاا ،بناادر شاهرهای بازرل تبلاور
نم یابد ،بلکه مهمتر از آن ،اصالح د هت پر رش یک بخش خصوصا قدرتمناد
است که زمینهگذار حقیق جامعه به توسعهیافتگ را موجب م شود.
باتوجه به اینکه اصاول توساعهیاافتگ در جواماع بشاری یکساان باوده ایان
اهگوهای توسعه هستند که بر اساس تاریخ جغرافیای متفاا ت تغییرما کنناد (ساریع
اهقلم ،)1394 ,هذا هر کشوری برای توسعه پیشرفتِ خود نیازمند مادل توساعه اسات
که براساس آن برنامههای توسعه کوتاه ،میان بلندمدت خود را تنایمکند.با جود ایان
ضر رت ،همواره در نَباود اهگاوی توساعه مشاخ

مورداجمااع در یاک جامعاه،

تحرکات اقدامات توسعهای بهصورت آزماون خطاا باوده کشاور را در تنگناای
عاریتگرفتن کاربست اهگوی توسعه بیگانه قرار م دهد.برمبنای تجرباه هفات دهاه
برنامهریزی شکست آن در نیل به اهداف ازپیشتعیینشده ،بایاد پاذیرفت اساتفاده از
اهگوی توسعهی غیربوم ؛ تبعات سانگین ،غیرقابالجباران پرهزیناهای را باه جامعاه
ایران تحمیلکردهاست :ازجمله م توان به تحققنیافتن برنامههای توسعه،عدبمشاارکت
همراه مردب با د هت ناکارای در نااب برنامهریزی اشارهکارد کاه تماام ایانهاا
بهدهیل عدبهمخاوان اهگاوی توساعه مورداساتفاده باا ررفیات ،فرهنا ،،ارزشهاا
مقتایات کشور است (ناسخیان ,کیل  ,حافظ امین  ,1392 ,ص.)14 .
باتوجه به این کاه توساعه ماوردنار از یاک ساو بایاد مبتنا بار تمااب ابعااد
شاخ

های توسعه انسان شامل اقتصادی ،اجتماع  ،فرهنگ  ،سیاسا

محایط

زیست باشد ازسویدیگر ،باید مطابق باا ارزشهاا اصاول اخالقا حااکم بار
جامعه باشد .هذا صرفاً بهکارگیری اهگوهاای غربا محا

باد ن هحاا کاردن

شرایط مختلف جامعه بد ن بوم سازی آن اهگوها ،نما تاوان مسایر توساعه را
ط کرد .ازاینر  ،اهگوی مطلوب اسالم  -ایران پیشرفت با دارا بودن تماب موارد
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مذکور م تواند بهعنوان اهگوی مناسب برای توسعه کشاور مادنار برناماهریازان
سیاست گذاران قرار بگیرد .در این زمینه ،مسئله حائزاهمیت این است که این اهگاو
تا چه اندازه توانستهاست سیاستها ،چاهشها بحارانهاای توساعه سارزمین را

پوششدهد .ازاین ر  ،هدف این پژ هش ،ارزیاب سند اهگوی پایه اسالم _ ایرانا

پیشرفت از منار سیاستگذاری توسعه سرزمین است درپ آن خواهدبود تا باا
تعریف معیارهای ارزیاب سیاسات گاذاری توساعه باا تاکیاد بار ر یکارد نهاادی،
پیشنویس اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت را باهعناوان یاک ساند فرادسات کاه
مجموعهای از مبان  ،آرماان هاا ،رسااهت ،افاق تادابیر را بارای ایجااد تحاول
پیشرفت در جمهاوریاساالم ایاران درجهات تحقاق جامعاه اساالم  ،طراحا ،
سامانده  ،پیادهسازی رهبری کرده است را مورد تحلیل ارزیاب قراردهد.
 .1ادبیات نظری تحقیق
 .1-1توسعه و پیشرفت

به زعم بر کفلید ،1به طورکل توسعه فرآیندی است که تغییر ساختار جهت گیاری
کل اقتصادی ا اجتماع را به همراه دارد عال ه بر این که باعث بهبود میزان توهید
درآمد م شود ،دگرگون های اساس در ساخت های نهادی ،اجتماع ا اداری
همچنین ایستارها دیدگاه های عموم مردب را دربرم گیرد(.نوبخت ,1395 ,ص.
 .)17این تعریف پایهای از موضوع توساعه باهعناوان مبناای ر یکاردی در تفکار
برنامهریزی آمایش خواهدبود.
برخ محققین با تمایز قائل شدن میان مفاهیم «رشد»« ،توسعه» «پیشارفت»،
پیشرفت را مرحلهای باالتر از «رشد» بهمعنای تکثیر ضع موجود با کیفیت مادی
فنا رانه بهتر تعریف کرده «توسعه» را برخالف د مفهوب قبل ،درمعنای تحاول
کیف در ضع موجود تغییر در اهگوهای رفتااری اجتمااع

ماهیات پدیاده

تعریفم کنند .بااین حال برخ دیگر نیز باا بادبین نسابت باه مفهاوب «توساعه»،
معتقدند که اژه توسعه ازنار غرب در بعد مادی خالصاه شاده اهتازابهاای باه
1. Brookfield
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همراه دارد که احیانا فرهن ،اسالم  -ایران با آن همراه نیست .ازاینر آنهاا اژه
«پیشرفت» 1را که جهات فرهنگ  ،معنوی ،اخالق

ابعادی متنارر با فرهن ،یاک

جامعه را نیز در خود جایداده به دنبال رشد تعااه انساان نشاانگر حرکات
ساع ممکان اسات،

انسان درجهت قرباها اهلل عبودیات باا حاداکثر تاوان

مطرحم کنند .برخ نیز چون دا ری اردکان ( )1392مفهوب توسعه پیشارفت را
برابر نهاد یکدیگر فرض کرده آن را مابهمتارین غاام

تارین جازا از گازاره

«اهگوی اسالم -ایران پیشرفت» قلمدادم کند (دا ری اردکان  ,1392 ,ص.)70 .
جانسااون ( )2008پیشاارفت را فرایناادی تجمعا تعریااف ما کنااد کااه در آن
مرحلهی متأخر ،همواره مرجحتر ،بهتر دارای کیفیت باالتر تلق م شاود (اجااق
آقای فیر زآبادی ,1399 ,ص .)70-71 .پیشرفت به مفهوب ترق

رشد هماه جانباه

کیف جهت رسیدن به جامعه مطلوب موردنار است که توأب با معنویات متکا
بر فرهن ،،توسعه یافته است .پیشرفت عبارت اسات از فرایناد حرکات از ضاعیت
موجود به سمت ضعیت مطلوب (اجاق

آقای فیر زآبادی ,1399 ,ص.)71 .

 .2-1الگوی اسالمی _ایرانی پیشرفت

طراح

تد ین اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت برای ا هین بار بهصورت تلویح

در سال  1385ازسوی رهبر معام انقالباسالم  ،باهعناوان یاک ضار رت بارای
کشور مطرحشاد.در2خارداد ،1390مقااب معاام رهباری فرماان تاسایس مرکاز
شورایعاه اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت را صادر کرده با ابالغ آن ،سااز کار
نهادی تصمیمگیاری چگاونگ طراحا

تاد ین اهگاوی اساالم  -ایرانا

پیشرفت فراهمسازی مقدمات آن کارگشا م شود .سند نهای ارائهشده پاس از 7
سال گذر زمان از تاسیس مرکز اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت ،محصاول هازاران
جلسااه 50 ،هاازار صاافحه توهیاادات علما

 700نقااد پیشاانهاد ارائااهشااده در

کنفرانسها نشستهای علم است.
جامعترین تعریف اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت نیز به صاورت زیار توساط
1. Progress

ارزیابی الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت از منظر سیاستگذاری توسعه سرزمینی ...

173

مقاب معام رهبری مطرحشدهاست« :اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت ،عباارت اسات
از مجموعهای از اصول ،ارزشها ،قواعاد ،سااز کارها ،ر شهاا ،تادابیر ،فراینادهاا،
ساااختارها ،نهادهااا ،نیاار ی انسااان

منااابع کااه ایجاااد تحااول پیشاارفت در

جمهااوریاسااالم ایااران درجهاات تحقااق جامعااه اسااالم را طراحا  ،سااامانده ،
پیادهسازی رهبری کرده جامعه موردنار را محقق م نمایند» (مقاب معام رهباری
  .)1391/03/14اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت نسابت باه هماه اساناد برناماهای،سند چشمانداز سیاستگذاریهای کشور یک سند فرادست خواهدبود.
اهگوی پیشرفت در چارچوب سند چشمانداز به د الیاه مفهاوم
قابلتقسیم است .الیه مفهوم مدل ،درپ اجماع

اجرایا

فاق شناخت پیرامون مباحاث

تئوریک تبیین تعریف انسان جامعه توسعهیافته برحسب آرمانها همچنین
اقعیات منطقهای جهان

است .در مدل مفهوم ساع ما شاود بحاث توساعه

فرهنگ با هویات اساالم  -ایرانا تلفیاق شاود مباان
پاسخگو ،کارآمد توانمند جهت معرف

چاارچوب شاناخت

طراح الیه د ب مدل توسعهیافتگ که

همان بعد اجرای آن است ،فراهمشود .دراداماه ،فرایناد سیاساتگاذاری ،طراحا
برنامه پر ژه در اهگوی منطقهای پیشرفت اسالم  -ایرانا باهصاورت شاکل 1

رفاه منطقهای در سه
سطح:
 -1حناتل هعاش
 -2دسترسی به اهکاناع
عموهی
 -3درآهن و اشتغال

ناکارآهنی فرایننها-
کمبود اهکاناع

سیاستگذاری (در راستای رفع آسیبها)

شناخت وضعیت کنونی

سه سطح مذکور:
 علل عن تحقق کاهلاهناف عناهر توزیعی و
تخصیصی

طراحی برنامهها (متناسب با سیاستها)

آسیبشناسی وضعیت
کنونی رفاه منطقهای در

طراحی پروژههای پیشرفت (متناسب با برنامهها)

است (عبداهملک  ,1391 ,ص:)42 .

شکل  .1فرآیند سیاستگذاری ،طراحی برنامه و پروژه در الگوی منطقهای پیشرفت اسالمی  -ایرانی

منبع (عبداهملک  ,1391 ,ص)42 .
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 .3-1سیاستگذاری توسعه سرزمینی

براساس دیدگاه کرفت فورالن )2004( ،سیاست گذاری ر ش شیوه اقداب (یاا
عدباقداب) د هت در مواجهه با مسائل است که برای عموب غیرقابلپذیرش باوده
نیازمند مداخله برای رفع آنها هستند .ازهمینر  ،سیاساتگاذاری مانعکسکنناده
مهمترین ارزشهای یک جامعه نیز ا هویتبندی باین ارزشهاسات

& (Peters

).Pierre, 2006, p. 6
درحااالحاضاار سااه جریااان تصاامیمگیااری شااناختهشااده پرسااابقه یعنا
«برنامه ریزی میانمدت توسعه اقتصادی»« ،برنامه ریزی کاهبدی» «آمایش سرزمین»
بهنوع در امر سیاست گاذاری توساعه سارزمین فعاهیات دارناد .د جریاان ا ل
همواره از قدرت عملکردی بااالی برخاوردار باوده اناد .اماا آماایش سارزمین از
ابزارهای ماه  ،تشکیالت

حقوق

تحقیقات الزب برخاوردار نیسات .دقات در

فلسفه ،موجودیت ،موهفهها ابزارهای عملیات

بسترهای قانون

حقاوق ایان

سه جریان نشانگر آن است که این سه جریان باهذات از موجودیت ناری علما
منطق برخوردارند؛ هیکن آنچه باعاث عادبکاارای مناساب نتیجاهبخاشباودن
تالش های آنان م شود ،فقدان ارتباطات تعامالت ساازمانیافتاه مدبراناه باین
آنهاساات .ریفااه اصاال نااااب سیاسااتگااذاری توسااعه ساارزمین کارآمااد،
هماهن ،سازی تنایم ر ابط تعاامالت باین سلساله گساتردهای از تصامیمات
متنوع گوناگون است که ازسوی مراجع مختلف تصمیمگیاری اتخاام ما شاود.
عرصه جغرافیا ،فاا ،مکان بهطورعاب سرزمین بهمعنای اقعا

عملیاات بساتر

ایجاد انسجاب ر ابط بین این تصمیمات ،سازگاریها ناسازگاریهای آنهاا باا
یکدیگر است.
 .4-1نهادگرایی

مکتب نهادگرای از مرزهای اقتصاد نئوکالسیک فراتر رفته اقتصاد را صرفاً شامل
بازار نم داند ،بلکه بازار را نیز نوع نهاد تعریف م کند که با سایر مجموعههاای
نهادی مانند فرهن ،،د هت ،مقررات ،ایدئوهوژی ،آموزش  ...ارتباا دارد .اصال
اساس نهادگرای این است که بازار بهتنهای تنایمکننده توزیع تخصای

بهیناه
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منابع نیست بلکه این ساختار سازمان نهادی قدرت در جامعه است که تخصی
منابع را صورت م دهد نااب عرضه تقاضا تابع از ساختار قادرت ،ار ت
نهادهاست .نهادها ،محصاول نتیجاه توافاق اجتمااع اسات کاه در آن مناافع
منازعات خاص مورد مذاکره قرار م گیرند ) (Selznick, 1966, p. 233نشاانگر
ترجیحات ارزشهای افراد جامعاه اسات کاه در هنجارهاای اجتمااع  ،رساوب،
قواعد ،اعمال شیوههای فکری رفتاری نمود پیدا م کند ).(Rutherford, 2007
دراین زمینه ،یک از کاراترین ر یکردهای توسعه نهادی در ارتبا با موضاوع
سیاست گذاری توسعه سرزمین  ،دیدگاه آمارتیاسان 1اسات .ی توساعه را فرایناد
گسترش آزادی اقع که مردب از آن سود ما برناد ،دانساته ایان دیادگاه را باا
دیدگاههای محد د از توسعه که توسعه را برابر باا رشاد توهیاد ناخااه

ملا یاا

افزایش درآمد یا صنعت کردن یا پیشرفت تکنوهوژیک یا نوسازی اجتماع قلماداد
م کند ،در تااد تباین م بیند (سن ,1997 ,ص.)7 .
از دیدگاه این ناریه ،هار قلمر یا از سارزمین محتاوای نهاادی ،اجتمااع ،
سیاس  ،فرهنگ  ،اقتصاادی ،تااریخ

محایطزیسات خااص خاود را داشاته

بنابراین مسیر توسعه آن نیز م بایست مجازا متفاا ت از ساایر قلمر هاا باشاد؛
بنابراین از دیدگاه این ناریه ،نم تاوان یاک اهگاوی یکساان ،مشاابه اساتاندارد
توسعه را برای همه مناطق به کاربرد .براسااس آماوزههاای ایان رهیافات ،عوامال
توسعه سرزمین شامل عوامل نهادی در ن بیر ن از قلمر ی جغرافیای ( )2اسات.
تاکید اصل رهیافت نهادی در تبیین چگونگ

چرای تا یر سیاستهاای توساعه

سرزمین بر عوامل در ن است؛ چرا که به زعم این ر یکرد ،فقدان نهادهای کاارا،
مناسب معتبر که از ررفیت الزب برای کمک به توسعه منطقهای برخوردار باشاند،
درکنااار جااود حکومااتهااای منطقااهای ضااعیف کااه عماادتاً دارای ساااختارهای
بور کراتیک نامناسب هستند تحتتا یر شدید حکومت مرکزی عمل م کنناد ،از
دالیل اصل شکست ناتوان مناطق در دستیاب به توسعه باهشامارم ر د (فرجا
راد کارمیان ,1391 ,ص.)35-36 .
1. Amartya Sen
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 .5-1پیشینه تحقیق

تا به امر ز هم در حوزه مطاهعات اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت هم در حوزه
ر یکرد نهادگرا ،نسبت به توسعه مطاهعات بسیاری صورتپذیرفتهاست .جاد ل 1
برخ از مطاهعات منتخاب درزمیناه اهگاوی اساالم -ایرانا پیشارفت توساعه
نها دگرا به همراه نویسندگان ،موضاوع ،ر ش نتاایم مرباو باه هریاک از ایان
مطاهعات را نشان م دهد.
جدول  .1مطالعات منتخب الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت و توسعه نهادگرا
نویسندگان
(کیائی و سلیمانی,
)1399
(یزدانبخش و
مجمدی )1398 ,
(زریباف و همکاران
)1398 ,
(زاهدی مازندرانی ,
)1398

(مطهری خوشینانی
و ایزدی )1398 ,

(عبدا ملکی)1391 ,

(Agboola,
)2015

& (Castellano
)Quero, 2012

نتایج

روش
موضوع
مطا عات ا گوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
جایگاه استراتژی توسعس مبتنی
ارائس استفاده از استراتژی درونزایی و بروننگری برای
توصیفی -
بر تجارت در ا گوی اسالمی-
استراتژی توسعس بسجای استراتژی تجارت زاد
تجلیلی
ایرانی پیشرفت
شاخصهای اقتصادی پیشرفت
ارائس شاخص های اقتصادی پیشرفت براساس ا گو بس
تجلیل مجتوا و
و تعا ی شهری با تأکید بر
ترتیب او ویت
AHP
ا گوی اسالمی -ایرانی
عدا ت بس مثابس روش نتوانستس است در نظام
مؤ فسهای نظام تصمیمگیری
تصمیمگیری رسوخ پیدا کند و فلدان ارتباط مبنایی بی
توصیفی -
اقتصادی در چارچوب ا گوی
نظامهای حلوقی و تصمیمگیری مانع از تجلق عدا ت
تجلیلی
اسالمی-ایرانی پیشرفت
در ساختارها و خروجی های اقتصادی کشور شده است.
عدم اتکای سند بس وضع موجود ایران -کلیگویی
نلد سند ا گوی پایس اسالمی-
توصیفی -
تدابیر سند -عدم تناسب با واقعیات ایران-غیرکاربردی
ایرانی پیشرفت از منظر ا زامات
تجلیلی
و غیراجرایی بودن سند
توسعس
«نهادسازیها» و «اصالح ساختارها» مانند ترسیم
«چشمانداز بیستسا س» و «تدوی سیاستهای اصل
ا گوی اسالمی-ایرانی پیشرفت،
توصیفی -
 »۴۴و «هدفمند کردن یارانسها» می تواند در تدوی
ا گوی گفتمانی در راستای
تجلیلی
هرچس بهتر ا گوی پیشرفت کشور نلش کلیدی و
تجول همسجانبس
موثری ایفا کند.
ا گوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت منطلسای ،با اهداف
ا گوی اسالمی-ایرانی پیشرفت
توصیفی -
افزایش تو ید ،ارتلاء بهرهوری ،ارتلای دانش و فناوری
منطلسای -ملدمسای بر مفهوم،
تجلیلی
و ارتلای رفاه عمومی تهیس شده است.
فرایند و چارچوب برنامسریزی
مطا عات رویکرد نهادگرا نسبت بس توسعس
اقتصاد نهادی جدید رویکرد تجلیلی برای مطا عس بازار
اقتصاد نئوکالسیم و نهادی
دارایی را ارائس می دهد کس بس طور نهادی بر ماهیت
توصیفی -
بسعنوان مبانی تئوری توسعس
مشروط مباد س دارایی تأکید دارد و نها را در چارچوب
تجلیلی
منابع انسانی
وجس اقتصادی -اجتماعی قرار میدهد.
هیچ توا فلی در مورد رابطس نهادی و سیاست توسعس
وجود ندارد .با جاظ خطوط متمایز ایدئو وژیم و
توصیفی -
رویکردهای نهادی بس توسعس
سیاسی کس دارای مبانی تئوریم و جه بینیهای
تجلیلی
اقتصادی
اقتصادی متمایزی هستند ،بس بررسی ارتباط بی
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نویسندگان

(Soderbaum,
)1992

(اسکندریثانی و
همکاران )1397 ,
(اسماعیلزاده و
همکاران)1397 ,
(نصرا لهی ذر و
همکاران)1397 ,

روش

موضوع

رویک ردهای نئوکالسیم و
نهادی بس توسعس و مجیط زیست

توصیفی -
تجلیلی

ارزیابی نلش نهادگرایی در روند
توسعس پایدار مناطق مرزی(مورد
مطا عس :استان خراسان جنوبی)
جستاری بر رویکرد نهادگرایی
در توسعس منطلسای

توصیفی -
تجلیلی و روش

نهادگرایی و توسعس؛ چا شهای
اقتصاد نهادی جدید در
حوزههای نظری و سیاستی
پیرامون ایجاد توسعس

OLS

توصیفی -
تجلیلی
توصیفی -
تجلیلی
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نتایج
رویکرد نهادگرا و توسعس پرداختس است.
بس بررسی تفاوت های رویکرد اقتصاد نئوکاسیم و
نهادی بر اساس مفاهیم اقتصاد ،رویکرد تصمیمگیری و
دیدگاه تجوالت اجتماعی و نهادی پرداختس شده است و
رویکرد اقتصاد نهادی بس عنوان رویکرد مؤثر برای
توسعس و م جیط زیست پیشنهاد شده است.
عامل گاهی و سپس عامل زمینسها و بسترهای
شکلگیری ،تداوم و گسترش نهادها بیشتری تأثیر را
بر توسعس پایدار استان از منظر نهادی دارند.
چارچوب های نهادگرایی ممک است شرط الزم برای
توسعس منطلسای باشد اما شرط کافی نیست.
بسیاری از نهادها بس شدت با هم همبستگی دارند امری
کس کشف یم رابطس علّ ی میان نهادها و توسعس
اقتصادی را بسیار دشوار میسازد .چا شهای مفهومی
و نظری مذکور مانع از صدور یم دستورکار سیاستی
جامع برای کشورهای درحال توسعس میشود.

منبع (نگارندگان)1399 ،

بررس های انجابشده نشانم دهد باهرغام مطاهعاات صاورتگرفتاه دررابطاه باا
موضوعات اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت ر یکرد نهادگرا نسبت باه توساعه،
در قاهب یک پژ هش احد بهصورت توأمان به این د موضوع پرداختهنشدهاست.
هذا این مقاهه تالش م کند که با بهرهمندی از ر ش تحقیاق کیفا

ر ش تحلیال

محتوا ،اهگوی اسالم -ایران پیشرفت را ازمناار سیاساتگاذاری باا تاکیاد بار
ر یکرد نهادگرای موردارزیاب قراردهد.
 .2روش تحقیق
در این پژ هش که بر اسااس چاارچوب شا یاه شاانون در قاهاب ر ش تحلیال
محتوای کیف جهتدار صورت م گیرد ،تحلیل ارزیاب ساند اهگاوی اساالم -
ایران پیشرفت در سیاست گذاری توسعه مل از منار ر یکارد نهاادی مهامتارین
مسئله هدف پژ هش محسوب م شود (گااب ا ل) .مهامتارین ساواالت مارتبط
درراستای پاسخگوی به این مسئله نیل به هدف عبارتناد از :آیاا محتاوای ساند
اهگاوی اساالم  -ایرانا پیشارفت پاساخگوی اهزاماات سیاساتگاذاری توسااعه
سرزمین است؟ حوزههای مغفول مانده در این ساند درراساتای تناایم یاک ساند
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سیاست گذاری توسعه مل مطلوب از منار ر یکرد نهادی چه مواردی است؟ (گاب
د ب) .بهمناور تعریف مشخ
ا ل؛ بررساا

کردن متغیرها از د منباع اساتفاده خواهاد شاد:

تحلیاال منااابع (کتااب ،مقاااالت ،یادداشااتهااا  )...ماارتبط بااا

سیاست گذاری توسعه ازمناار نهاادی د ب انجااب ر ش دهفا میاان  20نفار از
کارشناسان صاحبنااران حاوزههاای (اقتصاادی ،اجتمااع

جامعاهشناسا ،

علوب سیاس  ،مدیریت شهرسازی) سازمان برنامه بودجه مرکز اهگوی اسالم -
ایران پیشرفت باه عناوان د نهااد اصال درگیار در فرایناد تاد ین ساند اهگاوی
اسالم  -ایران پیشرفت بهمناور تعریف متغیرها شاخ

هاای ارزیااب ساند

ا هویتبندی اهمیت این متغیرها استفادهشدهاست (گاب سوب) .باتوجه باه مشاخ
بودن سند مورد تحلیل کیف قرار گرفته ،نمونهگیری بهصاورت هدفمناد از قبال
صورت گرفته

احد تحلیل موردنار نیز «مامون»( )3است (گاب چهاارب) .فرایناد

انجاب گابهای پنجم ششم نیز درادامه تحقیق تبیین خواهد شاد .از ایانر  ،مادل
مفهوم پژ هش به شرح شکل  2است:

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق

منبع :نگارندگان (.)1399
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قلمر ی این پژ هش در محورهای افق تدابیر سند اهگوی پایه اساالم  -ایرانا
پیشرفت است.
 .3تحلیل نتایج
به مناور تحلیل ارزیاب سند اهگوی اسالم  -ایران پیشرفت در سیاستگاذاری
توسعه سرزمین با تاکید بر ر یکرد نهادی ،ازیکسو با بهارهگیاری از ر ش دهفا
درمیان  20نفر از متخصصین حوزه توسعه اهگاوی اساالم  -ایرانا  ،متغیرهاای
کل ارزیاب سند استخراج شده ازسوی دیگر ازطریق بررس

تحلیل دیدگاههاا

ر یکردهاای اندیشامندان صااحبنااران ساایر پر تکالهاای ارزیااب سااند
استخراج شدهاست.
مطابق با جد ل فوق ،متخصصین موهفهها پر تکلهای ارزیاب این ساند را
به چند دسته تقسیم کردند :دستها ل) 2موهفاه کاالن «پوشاش اهزاماات مارتبط در
قانوناساس بهعناوان ساند فرادسات» «پایبنادی باه اصاول ابات توساعه» کاه
م بایست این سند با توجه به جایگاه قانون خویش در سلسلهمراتب اسناد قانون
نیز نسبتش با امر توسعه از آن برخاوردار باشاد .دساته د ب)  3موهفاه محتاوای
مشتمل بر «جامعیت شمول»« ،پاسخده » «کارای

ا ربخش » که باهطاورکل

هر سندی برای تا یرگذاری ایفای نقش در امار توساعه ما بایسات باه فراخاور
موضوع ماهیت سند از آن برخوردار باشد .دستهسوب) موهفه ر یکرد نهاادی کاه
در این پژ هش مدنار محققین بوده است.
پس از شناسای
ر ش دهف
مشخ

تعریف موهفهها پر تکلهای ارزیااب  ،باا بهارهگیاری از

کسب نارات دیدگاههای صاحبناران ،زن هریاک از موهفاههاا

شده است در مرحله سوب نیز باا بهارهگیاری از ناارات دیادگاههاای

صاحبناران ،زن هر پر تکل ارزیاب از مجموع زن تخصی

یافته به هر موهفاه

تعریف جمعبندی شد(جد ل .)3
جمعبندی و نتیجهگیری
اهگوی اساالم  -ایرانا پیشارفت فاارغ از تماام ابهاماات ساواالت فارار ی
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محتوای پیشنویس آن ،قطعاً م تواناد یاک ساند جریاانسااز تحاولآفارین در
سیاستگذاریهای توسعه مل

ریلگذاری مجدد نااب برناماهریازی مادیریت

توسعه سرزمین در کشور مبتن بر اقتاائات مختصات ایران بوده با جلوگیری
از استمرار بر تکرار خطاهای پیشین ،تحققپذیری کارای این نااب را ارتقا دهد.
این پیشنویس مقرر بود ط 2سال گذشته ( 1397تا  )1399پاس از بحاث
بررس جامعه نخبگان

صاحبناران توسعه کشور ،یرایش آماده تصاویب

نهای شود از آن پس راهنمای برای اصالح بازآرای تمام اسناد فر دسات
درنتیجه سیاستگذاری های میل آن قارار گیارد تاا بحاران فقادان یاا ساردرگم
پارادایم را که همواره در سالهای پاس از اساتقرار ناااب برناماهریازی مادرن
به یژه ط 40سال اخیر بر تمام تصمیمگیریهاا اقادامات برناماهریزاناه ساایه
افکنده بود ،مرتفع شود .بااین جود مطاابق باا نتاایم یافتاههاای ایان پاژ هش،
پیشنویس ارائهشده در بعد سیاستگذاری سرزمین
نواق

از منار ر یکارد نهاادی باا

نارسای های جدی مواجه بوده در ارزیااب صاورتگرفتاه نماره کام

( )2,17را در طیف هیکرت کسبکردهاست.
بهطورکل ضعفهای اساس زیر بر پیشنویس این سند ارد است:
 فقدان جامعیت فراگیری؛
 غیر اقع بودن برخ هدفگذاریها؛
 غفلت از ر د به برخ حوزهها؛
 کل بودن ،شعاریبودن کما ربودن تدابیر؛
 عدبپیشبین ساز کارهای کاربست اهگو؛
انتاار م رفت باتوجه به آنکه آسیبشناس توسعه در 70سال اخیار حکایات
از آن دارد که عدبتوفیق در پیشبرد توسعه در ایاران ازیاکساو باه عادباعتقااد
پایبندی به اصول ابت جهانشمول توسعهیاافتگ
توجه به اقتاائات

ازساویدیگار باه غفلات از

یژگ های خاص جامعه سرزمین ایران باازم گاردد ،ایان

سند با شناسای گلوگاهها نارساای هاای اصال فارار ی توساعه در ایاران ،ا الً
متصف به یژگ های چون جامع مانع بودن ،پاسخده  ،کاارای

ا ربخشا
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انیاً رعایت اهزامات احکاب سند فرادست (قانوناساس ) بوده بتواند به طرحریزی
یک چارچوب مشخ

 ،صریح ا ربخش« ،افق» «تادابیر» مطلاوب ،عملیاات

مورداجماع برای تحول در نااب برنامهریزی مدیریت توسعه سارزمین کشاور را
فراهمکند.
باتوجه به مباحث فوق انتااارات از ساند نهاای اهگاوی اساالم  -ایرانا
پیشرفت ،موارد زیر بهعنوان جماعبنادی مساائل ابهاماات فارار ی ساند طارح
م شود:
 ضعف در ارائه تدابیر کارآمد ا ربخش بهمناور ریلگذاری تحقق احکااب
سند فرادست (قانوناساس )؛ توزیع مناابع متناساب باا نیازهاا اساتعدادهای هار
منطقه یک از کار یژههای اصل هر نااب برنامهریزی محسوب م شود که بهعلات
فقدان جود اهگوی بوم

راهبرد کارآمد برای نیل به آن ،محقق نشده موجاب

هدررفت منابع مل ازیک سو ضایع شدن بسایاری از فرصاتهاا مزیاتهاای
توسعه سرزمین ازسویدیگرشدهاست.
 ضعف در ارائه تدابیر کارآمد درراستای ارتقاای پایبنادی باه اصاول ابات
توسعهیافتگ کشور؛
 نارسای راهکارها تدابیر ارائه شده در بخاشهاای اجتمااع  -فرهنگا ،
محیط -کاهبدی ،اداری -سیاس
 عدبتعیین تکلیف مشخ

اقتصادی؛
درخصوص ابهامات موجود در حوزه ارتبا باا

جهان؛
 د ر از مهن آرمان بودن تحققپذیری اهداف افقهای پیشبین شده؛
 شفاف ،ر شن عملیات نبودن بسیاری از تدابیر پیشنهادی؛ موضاوع کاه
زاهدی مازندران ( )1398در پژ هش خویش نیز بر آن تاکیدکردهاست.
 عدبتوجه به بسترسازی حقوق  ،قانون

نهادسازی برای نیل به توسعه؛

باتوجه به مباحث مطر حه ،پیشنهاد م شود بهمناور اصالح پیشنویس ساند
ترمیم گزارههای مربو به افق تدابیر آن ،مراحل زیر مدنار قرارگیرد:
 )1قلمر های موضوع که این سند باید درخصوص آنهاا ارائاهطریاق کناد،
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شود؛  )2تصویری اقعبینانه بد ن ر توش از ضع موجود تد ینشاود؛

 )3مسائل اساس

بنیادین فرار ی هر قلمر ی موضوع احصاا ا هویاتبنادی

شود؛  )4تئوری پایه توسعه مل با حل د گانههای فرار ی کشاور (در نزایا یاا
بر نزای  ،اقتصاد رقابت یا مقاا مت

 )...فاراهمشاود؛  )5پارامترهاا ،معیارهاا

اهزامات کاربست تئوری پایه توسعه مل مشخ

شود؛  )6آینادهنگااری منطقا از

شرایط جهان جایگاه کشور در مناومه قدرت جهان به دست دادهشود؛  )7افق
مطلوب ه به د ر از شاعارزدگ  ،عاوابگرایا

متصاف باه تحقاقپاذیری

برخورداری از اجماع حداکثری بر آن ترسیمشود؛  )8تادابیری مشاخ
بنبستشکن پاسخگو با ر یکرد حل مسئله افقگشای ارائهشود.

 ،شافاف،
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جدول  .2سنجش و ارزیابی پیشنویس سند الگوی اسالمی پیشرفت
مو فس

وزن
مو فس

پوشش ا زامات
مرتبط در قانون
اساسی بس
عنوان سند
فرادست

5

پایبندی بس
اصول ثابت
توسعس

5

پروتکل ارزیابی

وزن هر
پروتکل

میزان
توجس
سند

امتیاز

توزیع منابع متناسب با نیازها و استعدادهای هر منطلس
(اصل )۴8

2

متوسط

6

فراهم سازی فرصت های برابر رشد برای مناطق (اصل )۴8

1

کم

2

تسهیم کار مد اقتصاد ایران میان سس بخش دو تی ،تعاونی
و خصوصی (اصل )۴۴

1

بسیار
کم

1

رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادالنس برای همس (اصل
)3

1

متوسط

3

تاکید بر شفافیت اقتصادی در دو ت و جامعس

1

بسیار
کم

1

توضیجات
با اینکس در ملدمس سند درخصوص توجس بس سس مو فس جهانبینی اسالمی ،ارزشهای انلالب
اسالمی و ملتضیات اجتماعی و فرهنگی ایران در تدوی ای سند اشاره شده است ،با ای حال،
بازتاب ویژگی ها و ا زامات مترتب بر ملتضیات اجتماعی و فرهنگی در بخش رمانها و تدابیر
کس مهمتری جزء ای سند در بخش سیاست گذاری توسعس سرزمینی مجسوب میشوند ،کمرنگ
است .زمینسگرایی ،اصا ت بخشی بس حفظ تنوع در سرزمی و توجس بس ظرفیت ها و استعدادهای
هر منطلس در توزیع منابع ازجملس مهم تری موضوعاتی است کس میبایست موردتوجس قرار گیرد.
ای مهم در بند  ،27بند  ، 30بند  ،18و نیز بند  19انعکاس داشتساست .با تجلیل موارد فوق
باید گفت تدبیر مشخص ،عملیاتی و نو ورانس ای برای تجلق ای مهم در ای سند ارائس نشده و
تمامی موارد ذکرشده در اسناد قبلی بس کرات مورد اشاره قرار گرفتس است.
در ذیل جزء افق ،بس موضوع کشف منابع ،خلق مزیتها و فرصت های جدید و وفور نعمت برای
همگان با رعایت عدا ت بی نسلی اشاره شده است .با ای حال جز در بند  33کس بس فعال
کردن قابلیت های سرزمینی در جهت تبدیل ایران بس قطب راهبردی منطلس اشاره شده است،
تدبیر مشخص ،روش و عملیاتی برای ای مهم ارائس نشده است.
با اینکس ابالغ سیاست های کلی اجرای اصل  ۴۴و نیز سیاست های کلی اقتصاد ملاومتی در دهس
 1390ازسوی ملام معظم رهبری ،بس نجوی دستور کار اصلی تجول در اقتصاد کشور را
مشخص کرده ،با ای حال در ای سند بس ای دو مهم کس برگرفتس از قانون اساسی کشور نیز
هست ،اشاره مشخص و روشنی نشده و تنها در بند  26بس موضوع مصونسازی و تلویت اقتصاد
در ملابل تکانسهای سیاسی -اقتصادی برونزا اشاره شده است.
ای مهم در جزء افق با عباراتی چون فراهمسازی زمینس حداقلسازی نابرابری فضایی و
ریشس ک شدن فلر ،فساد و تبعیض در کشور مورد اشاره قرار گرفتس و در جزء تدابیر بازتابهایی
چون بند  ، 8بند  ، 15بند  ،21و بند  23داشتساست.
بدون شم یکی از رموز دستیابی بس توسعس در کشورهای پیشرو ،وجود شفافیت اقتصادی چس در
درون نهاد دو ت و چس در سطح جامعس است .در ای سند در قا ب افق اشارهای بس ای مهم
نشده و ی تنها در بند  31بس یکی از سیاستهای شفافیت اقتصادی و بند  20اشاره شده است.
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مو فس

وزن
مو فس

جامعیت و
شمول

۴0

پروتکل ارزیابی

وزن هر
پروتکل

میزان
توجس
سند

امتیاز

گردش قدرت و تعبیس سازوکارهای جابسجایی مسا مت میز
کارگزاران

2

کم

۴

پذیرش نظام تصمیمگیری جمعی

1

متوسط

3

پذیرش وجود فضای نلد و رسانسهای زاد و مستلل

1

متوسط

3

تاکید بر تلویت سرمایس اجتماعی
موردنیاز فرایند توسعس کشور

2

کم کم

۴

ارائس راهکارهای مشخص بسمنظور
توانمندسازی جامعس مدنی و
شهروندسازی

1

کم

2

فرهنگی -اجتماعی
طرحریزی سازوکارهای افزایش
سهم منابع انسانی در ترکیب
عوامل موثر بر تو ید ثروت ملی

1

کم

2

تاکید بر حفاظت از حلوق عمومی
دربرابر حلوق خصوصی

1

متوسط

3

توضیجات
تعبیس سازوکارهای دموکراتیم جابس جایی قدرت سیاسی میان کارگزاران در ای سند
بسطور صریح مورد توجس قرار نگرفتس و تنها در بخش افق درباره تداوم رهبری و ی فلیس بر جامعس
اسالمی و اتکا بس رای عمومی و مشارکت زادانس مردم در انتخابات و نیز بندهای  ۴۴و  ۴5و
نیز بند  51سخ بس میان مده است.
در جزء افق درباره بهرهگیری نظام مند از مشورت جمعی نخبگان در اداره امور صجبت شده و
مابس ازای ن در جزء تدابیر در بند  ، ۴5بند  ۴6و بند  7مورد اشاره قرار گرفتس است .موضوعات
مهمی چون استفاده حداکثری از نیروهای کار مد بومی در اداره امور مناطق و شهرستانها و نیز
تاکید بر تخصص گرایی و کارایی افراد برای برعهده گرفت مسئو یت ها مورد توجس قرار نگرفتس
است.
ای مهم در قا ب بند  ۴7مورد اشاره قرار گرفتس است .عدم اشاره بس موضوع تشکیل و فعا یت
زادانس احزاب
ای سند درباره موضوعات مهم و مرتبط موثر بر افزایش سرمایس اجتماعی چون موزش و
پرورش ،تجول در دانشگاه ها و نظام موزش عا ی کشور ،تلویت پیوندهای اجتماعی و ...
سکوت کرده است.
ملو س جامعس مدنی در ای پیش نویس موردتوجس قرار نگرفتس و درخصوص شهروندی تنها در بند
 ۴9درخصوص اجرای کامل ضمانتهای پیش بینی شده در قانون اساسی در حوزه زادیهای
فردی و اجتماعی و ترویج حل وق و تکا یف شهروندی صجبت بس میان مده است .با ای حال
راهکار و تدبیر مشخصی برای تجلق ن اتخاذ نشده است.
ازجملس مهمتری تجارب کشورهای توسعسیافتس طرحریزی سازوکارهای بهرهگیری از
ظرفیت های منابع انسانی در فرایند توسعس است .با اینکس ای مهم در ای سند بس صراحت مورد
اشاره قرار نگرفتس است ،تدابیر پیشنهادی مرتبط درراستای نیل بس ای هدف در بند  12و 13
مبتنی بر توسعس علوم بی رشتس ای بس ویژه علوم انسانی و بند  1۴و  15مبنی بر استفاده از
کوشش فکری بلندمدت نخبگان و موسسات علمی کشور درراستای رفع نیازها و حل مسائل
اساسی توسعس گنجانده شده است.
ای مهم تنها در قا ب بند  28کس بر حفظ حلوق ما کیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروتهای
ملی اشاره دارد ،مورد توجس قرار گرفتس است.
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مو فس

وزن
مو فس

وزن هر
پروتکل

میزان
توجس
سند

امتیاز

توجس بس تلویت یکپارچگی ملی و
سرزمینی و همگراییها

2

کم

۴

توجس بس تنظیم اثربخش رابطس
دو ت و ملت

2

متوسط

6

2

بسیار
کم

2

در ای سند علیرغم اهمیت ای موضوع در پیشبرد توسعس مناطق و تلویت همگرایی میان اقوام
و گروهها ،اشاره ای بس موضوع نشده است.

2

بسیار
کم

2

ای مهم در ای سند بس طورکلی مورد توجس نبوده است.

3

کم

3

یکی از ویژگیهای متمایز و مزیت های سرزمینی ایران ،تنوع جغرافیایی ،طبیعی ،اقلیمی،
اجتماعی و فرهنگی گسترده در پهنس سرزمی است .پس از شنایی و مالقات ایران با تمدن
غرب ،بستدریج تجت تاثیر تعا یم و موزههای مدرنیتس ،زمینس رنگ باختس و تمایل بس
یکدست سازی افزایش یافتس است .غلبس ای رویکرد در نظام برنامسریزی موجب غفلت از تنوع و
اصا ت بخشی بس تنوع در سرزمی شد .ای سند در برابر ای مهم جز در بند  10کس بس احیا و
توسعس نمادهای اسالمی ایرانی در پوشش ،معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی سرزمی ،
اشاره شده است ،تدبیر مشخص دیگری را ذکر نکرده است.

2

متوسط

6

ای مهم تنها در قا ب بند  33مورد اشاره قرار گرفتس است.

1

متوسط

3

ای مهم در قا ب بند  28مورد اشاره قرار گرفتس است.

پروتکل ارزیابی

استفاده از ظرفیتهای همس
گروه ها ،اقوام و نیروهای کار مد در
اداره کشور
استفاده از ظرفیتهای همس
ایرانیان (بسویژه ایرانیان خارج از
کشور)

تاکید بر رویکرد قلمرویی (توجس بس
زمینس و اصا ت دادن بس تنوع)

مجیطی  -کا بدی

185

توجس بس استفاده موثر از جایگاه و
موقعیت استراتژیم کشور
توجس بس حفظ ،احیا و بهرهوری
بهینس از سرمایسها ،منابع طبیعی

توضیجات
مفهوم یکپارچگی ملی و سرزمینی تنها در یکی از ابعاد ن یعنی تلویت مذاهب اسالمی و پرهیز
از اهانت بس ملدسات مذاهب اسالمی مورد اشاره قرار گرفتس است و سایر ملوالت مهم چون
همگرایی اقوام ،حفاظت و پاسداری از عناصر فرهنگ بومی و مجلی و  ...مغفول مانده است.
پرداخت بس موضوع ارائس راهکارهایی برای تنظیم رابطس دو ت و ملت در ایران میتواند از نلاط
عطف ای سند ب اشد .در ای سند در قا ب بند  20و  21بس اصالح ساختارهای اقتصادی ،ما ی و
ما یاتی و در قا ب بندهای  ۴9 ،۴8و  50بس ملوالتی چون ارتلای نظارت بر ارکان و اجزای
نظام ،رفع تبعیض از برخورد با مفسدان در سطوح مدیریتی ،تلویت احساس زادی و احیای
حلوق و وظایف شهروندی در جامعس و تعیی ضوابط عادالنس و شفافسازی فرایندهای کسب
ثروت و معیشت مسئوالن ،تالش شده است تا برخی تدابیر را برای تلویت ای رابطس ایجاد کند.
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مو فس
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وزن
مو فس

پروتکل ارزیابی

اداری -سیاسی

تجدیدشونده و حفظ مجیطزیست
ترویج شهرسازی و معماری
متناسب با فرهنگ و ملتضیات
ایران
تجول در سیاستگذاری توسعس و
عمران در قلمروهای مرزی،
حاشیس ای و مغفول مانده
طرحریزی دیوانساالری توانمند،
منسجم و ملرراتزدایی از
ساختارهای اداری
باز رایی نظام برنامسریزی و
مدیریت توسعس کشور و تجول بس
سمت یکپارچسسازی جریانات موثر
بر توسعس سرزمی
توجس بس تمرکززدایی کنترل شده و
تفویض اختیارات مناسب قانونی بس
سطوح منطلس ای ،استانی و مجلی
توجس بس تلسیم کار ملی باتوجس بس
استعدادهای طبیعی و خلق
مزیتهای جدید در مناطق مختلف
کشور (ت عیی نلش ملی و فرامرزی
برای مناطق مختلف کشور و )...
توجس بس فراهمسازی رقابتپذیری
میان مناطق کشور
فراهمسازی زمینسهای مشارکت
کشورهای منطلس در

وزن هر
پروتکل

2

میزان
توجس
سند

متوسط

امتیاز

توضیجات

6

ای مهم در قا ب بند  10و بس صورت توامان با موضوع پوشش مورد اشاره قرار گرفتس است.

۴

ای مهم ن هم بس صورت ناقص تنها در بند  30مورد اشاره قرار گرفتس است.

2

متوسط

6

ای مهم در قا ب بند  52مورد اشاره قرار گرفتس است .با ای حال بس بعد ملررات زدایی از
ساختارهای دو تی اشارهای نشده است.

2

بسیار
کم

2

ای ضرورت اساسی برای نیل ب س توسعس یافتگی کشور ،در ای سند موردتوجس قرار نگرفتس است.

2

زیاد

8

ای مهم در قا ب بند  31مورد اشاره قرار گرفتس است.

2

2

2
1

کم

بسیار
کم
بسیار
کم

۴

ای موضوع بس نجوی در قا ب بند  27منعکس شده ،ک بس طور صریح درباره اهمیت تلسیم
کار ملی ،منطلس ای و مجلی تدبیری ارائس نشده است.

2

ای موضوع در ای سند با اینکس از جملس سیاست های متاخری است کس چس در سطح دنیا و چس
در سیاست های کلی اقتصاد ملاومتی مورد توجس قرار گرفتس است ،مورد غفلت واقع شده است.

1

ای مهم در ای سند مورد اشاره قرار نگرفتس است.
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مو فس

وزن
مو فس

پاسخدهی

15

پروتکل ارزیابی
سرمایسگذاریهای مشترک
اقتصادی
عضویت و مشارکت در پیمانها،
معاهدهنامس ها و کنوانسیونهای
بی ا مللی موردنیاز

اقتصادی

تعیی
جهتگیریهای
مشخص در رابطس
با جهان

ارائس راهکارهای مشخص بسمنظور
تجول بنیادی در اقتصاد کشور و
کار مدسازی ن

وزن هر
پروتکل

میزان
توجس
سند

امتیاز

1

بسیار
کم

1

3

متوسط

9

تعیی جایگاه و نسبت روابط بخش
خصوصی و دو تی در اقتصاد

2

کم

۴

اقتصاد (ادغام در اقتصاد جهانی یا
درونگرایی)

2

بسیار
کم

2

مذهبی (انسجام با جهان اسالم یا
تاکید بر شیعسگری)
سیاسی (تعامل ،همزیستی و
مشارکت پایدار با کشورهای
مختلف یا انزوا و تلابل)
همراهی با جهانی شدن یا تلابل با
ن

187

توضیجات

ای مهم در ای سند مورد اشاره قرار نگرفتس است.
در ای سند در قا ب بند  ، 21بند  ، 23بند  ، 2۴بند  25و بند  22بس تدابیری در راستای
تجول در اقتصاد کشور اشاره شده است ،با ای حال وجس شفافیت ،تجلق پذیری و شمو یت نها
مجل ابهام است .بس عنوان نمونس چگونگی تعامل و روابط اقتصادی با جهان ،یارانس ها و  ....مورد
اشاره قرار نگرفتس است.
ای مهم باتوجس بس اهمیت ن در شکل بندی بس اقتصاد تی کشور ،مورد توجس قرار نگرفتس و تنها
در قا ب بند  22بس تسهیل ورود کار فرینان بس عرصسهای اقتصادی اشاره شده است.
یکی از مالحظات اصلی فراروی توسعس اقتصادی در کشور ،تعیی تکلیف مربوط بس جهتگیری
کالن اقتصاد کشور است .استمرار درون گرایی در اقتصاد و تکیس بر مزیتهای نسبی و منابع
داخلی و ملابلس با جریان تعامل و رقابتپذیری در مجیط بی ا مللی یا اتخاذ جهتگیری تعامل
سازنده و فعاالنس بر جهان و تکیس بر مزیت های رقابتی ،از جملس مسائلی هستند کس میبایست در
قا ب ای سند مورد بررسی و ایضاح قرار می گرفت .در قا ب بند  39یم جهتگیری کلی در
حوزه اقتصاد در تعامل با دنیا مشخص شده است ،با ای حال تعیی تکلیف و ارائس رهنمود
مشخص در ای خصوص صورت نگرفتس است.
ای مهم در قا ب بند  5۴مورد اشاره قرار گرفتس ،اما راهکار مشخصتر و قابل اعتنایی در
حوزه های مورد اختالف مانند دیپلماسی کشور ،بس کار گماردن نیروهای کار مد بدون توجس بس
مذهب نها و  ...برای نیل بس ن اشاره نشده است.

2

متوسط

6

2

بسیار
کم

2

هرچند در بند  56تا حدودی بس صورت کلی بس ای موضوع پرداختس شده است ،با ای حال
راهبرد مشخص نظام در خصوص تعامل با دنیا در ای سند مورد اشاره قرار نگرفتس است.

2

بسیار
کم

2

در خصوص ای مهم ،سند مزبور سکوت نموده است.
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مو فس

وزن
مو فس

کارایی و
اثربخشی

15

رویکرد نهادی

20

پروتکل ارزیابی

وزن هر
پروتکل

میزان
توجس
سند

امتیاز

مصلجت گرایی نظام یا منفعتگرایی عموم

2

بسیار
کم

2

تعیی او ویتهای توسعس ملی

3

کم

6

توجس بس ستانسهای تاب وری سرزمی

2

تج لق پذیر بودن اهداف و افقهای پیشبینیشده

5

تمهید تدابیر کار مد و تجلق پذیر متناظر با افق های ترسیم
شده

5

۴

متوسط

15

15

شفاف ،روش و عملیاتی بودن تدابیر پیشنهادی

5

کم

10

تاکید بر یادگیری و توانمندسازی شهروندان

2

کم

۴

تاکید بر توسعس درونزا و استفاده حداکثری از قابلیتهای
هر قلمرو

3

متوسط

9

ایجاد زمینسهای رقابتپذیری

2

بسیار

2

توضیجات
درخصوص اینکس سازوکارها و ترتیبات اداره امور می بایست در صورت تعارض میان مصلجت
گرایی نظام یا تامی منافع پایدار عموم ،مبتنی بر یکی از ای دو جهت گیری استوار شود ،ای
سند رهنمودی را مورد اشاره قرار نداده است.
در قا ب جزء افق ،درخصوص او ویت های توسعس ملی در حوزه تو ید اندیشس ،علم و فناوری و
دانش بنیان نمودن اقتصاد و ارتلاء قدرت رقابت پذیری و هماوردی ن در سیا و جهان صجبت
بس میان مده است.
ملو س پایداری بس عنوان رویکرد حاکم بر تدوی بندهای  35 ،29 ،28 ،27 ،2۴قابل احصاء بوده
و ی بس طور مشخص بس موضوع تاب وری سرزمینی (جز در بند  )28اشارهای نشده است.
یکی از پرابهام تری مسائل مربوط بس سند ،تجلق پذیری افق های ترسیم شده و تناسب ،تکافو و
اثربخشی تدابیر ارائس شده برای ن است .در بخش چشماندازسازی ،قرارگیری در میان  5کشور
پیشرفتس جهان ،یکی از  10اقتصاد بر تر دنیا ،در میان چهار کشور برتر سیا و هفت کشور برتر
دنیا از نظر سطح کلی پیشرفت و عدا ت ،از جملس مناقشس برانگیزتری موارد مطروحس بس شمار
می یند کس بی توجس بس بر وردهای صورت گرفتس از ینده اقتصاد جهان در  50سال تی صورت
گرفتس است.
در جدول شماره  ، 3با تطبیق میان افق و تدابیر ،مشخص است برای برخی افقها تدابیر الزم و
یا متناسب پیشبینی نشده است.
یکی از مهم تری ایرادات وارده بر ای سند ،کلی بودن ،مشخص نبودن ،مکفی نبودن ،شعاری
بودن یا کم اثر بودن تدابیر پیشنهادی متناسب با افقهای ترسیم شده است.
مهم تری مجمل برای توانمندسازی شهروندان از دو طریق فراهم میشود :اول موزش و دوم
تعریف حلوق و تکا یف شهروندی .ای موارد بس نجوی در قا ب بند  6و  7و نیز بند  ۴9انعکاس
داشتس است.
درونزایی بس عنوان یکی از جهتگیری های اصلی توسعس کشور از اواسط دهس  1370بس عنوان
یم راه برد قطعی در توسعس سرزمینی کشور مورد توجس قرار گرفتس و در ادامس ن با طرح
رویکرد اقتصاد ملاومتی ،ابعاد جدیدتری بس خود گرفتس است .ردپای ای رویکرد را میتوان در
بندهای  30 ، 3۴ ، 33مشاهده نمود.
همانطور کس در موارد فوق نیز بدان اشاره شد ،رقابت پذیری بس عنوان یم رویکرد کلی حاکم
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مو فس

وزن
مو فس

پروتکل ارزیابی

وزن هر
پروتکل

تاکید بر ظرفیتسازی و فرصت سازی برای توسعس سرزمینی
تاکید بر تمرکززدایی و اشاعس همکاری عمودی و افلی بی
الیس های حکومت و همکاری افلی بی بخش خصوصی و
عمومی
تاکید بر بهرهگیری از ظرفیت حداکثری گروهها و ذینفعان
گوناگون در توسعس قلمرویی
تاکید بر توسعس دانش در بخش های مختلف و در بی
ذینفعان
ت عبیس سازوکارهای مشارکتی در اداره امور
توجس بس بسترسازی حلوقی ،قانونی و نهادسازی برای
توسعس
معدل امتیازات
میزان توجس کل
سند

میزان
توجس
سند
کم

امتیاز

2

کم

۴

2

کم

۴

2

بسیار
کم

2

2

زیاد

8

2

کم

۴

3

کم

6
2/17
کم (مجدود)
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توضیجات
بر جریانات توسعس درونی و برونی کشور ،در ای سند مورد توجس بوده است .بس عنوان مثال،
موضوع ارتلای توان رقابتپذیری کشور در بهره برداری از منابع تجدیدناپذیر مشترک میان
ایران با کشورهای همسایس یا استفاده از ظرفیت های موقعیت منطلس ای کشور در ترانزیت
بی ا ملل بس منظور جلوگیری از هدررفت فرصت ها توسط اقدامات کشورهای همسایس و
همجوار ،از جملس موضوعاتی است کس ردپایی در ای سند ندارد.
هرچند ای ملو س در قا ب بندهای  30و نیز  33مورد توجس قرار گرفتس است ،با ای حال ای
سند تدابیر روش و عملیاتی برای نیل بس ای مهم ارائس نکرده است.
ای مهم در قا ب بندهای  22و  31بس طریلی پرداختس شده است.
موضوع مشارکت ذینفعان و ذی مدخالن در فرایند اداره امور بس ویژه توسعس مناطق ،از جملس
موضوعات مغفول مانده در ای سند است.
ای مهم در قا ب بند  17و بند  16مورد توجس قرار گرفتس است .همچنی در بند  ، 12بند ، 13
بند  ،1۴بند  15و نیز بند  39و  ۴0نیز بس تدابیر مدنظر سند برای توسعس دانش اشاره شده است.
در ای خصوص در قا ب بند  ،37بند  ،53بند  ۴5و بند  7بس موضوع پرداختس شده است.
یکی از ضعفهای کلی وارده بر پیش نویس سند مذکور را باید در غفلت نسبی سند در
بسترسازی حلوقی و قانونی الزم برای تجلق تدابیر ا گو دانست .با ای حال در بندهای  ۴2و
 ۴3با اشاره بس ملو س قوه قضائیس و نظارت کس یکی از بسترها و ا زامات قطعی دستیابی یم
جامعس بس توسعس مجسوب می شود ،اشاره شده است.

پینوشتها

 Collocation .1در فارس به همآیند ترجمه شده است.
 .2عواماال بیر ن ا عماادتاً شااامل عااوامل همچااون ساااختارهای کااالن تصاامیمگیااری،
سیاستگذاری چارچوبهای قانون مل منطقهای ،شرایط اقتصاادی ،سیاسا ،
منطقهای ،تا یرات جهان شدن در سطح مل منطقهای تواناای
اجتماع مل
ادغاب قلمر ی در فراینادهای اقتصاادی ،اجتمااع سیاسا ملا  ،بایناهمللا
جهان است .عوامل در ن نیز عمدتاً مشتمل بر شرایط بستر جغرافیای  ،محیط
ترتیبات نهادی محل منطقهای ،میزان دخاهت مشاارکت باازیگران مینفعاان
منطقه در فرایند توسعه ،میزان نفاوم نخبگاان در تصامیمات سیاساتگاذاریهاا،
نهادی ساختارهای حکومت حکمر ای منطقهای است.
سرمایه اجتماع
یوساافزاده ( )1388مااامون را چنااین تعریااف کااردهانااد« :مااامون
 .3معر فاا
پرارزش تارین احادهای هساتند کاه در تجزیاه تحلیال محتاوا بایاد مادنار
قرارگیرند مناور از ماامین معنای خاص است که از یک کلمه یا جملاه یاا
پاراگراف مستفاد م شود» (مومن راد.)204 :1392 ،

منابع و مآخذ
آقای فیر زآبادی .)1399( .طراح مدل مفهوم اجرای اهگوی اساالم ایرانا
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