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 (پيشرفت و عدالت) تهيه و تدوين مباني نظري برنامه پنجم توسعه: عنوان. 
  پيشرفت و عدالت چه جايگاهي در انديشه اسالمي دارند؟ تحقيق:مساله 
 توسعه. هاي كلي برنامه پنجمتوليد محتواي نظري در حوزه پيشرفت و عدالت و ايجاد پشتوانه نظري براي سياست :هدف 
 قلمرو زماني: - 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :اي به انجام رسيده است.تحليلي كه به روش اسنادي يا كتابخانه -توصيفي روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
 :گردآوري شده است.جلد به شرح زير  8در  طرحاين  خالصه فصول 
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در  »پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران برنامه در پيشرفت و عدالت تبيين و تنظيم مباني نظري« جلد اول با عنوان -

تالش شده است تا عالوه بر بياني روشن و تا حد ممكن رسا از مفهوم اول در بخش دو بخش ارائه شده است. 
تر كردن تلقي مطرح شده از آن مفهوم، راهكارهايي اجرايي براي چگونگي دقيق برايو تالش  پيشرفت و عدالت

در بخش دوم اين . ه شودئ، ارادر طرح حاضر براساس درك خاص از اين مفهوم …سياسي وريزي اجتماعي و برنامه
و مقام معظم رهبري  مجموعه تحت عنوان معيارهاي اساسي، تالش شده است تا مبتني بر آثار و آراء امام راحل

 پردازي در زمينه پيشرفت و عدالت استخراج گردد. معيارهاي اصلي و اساسي براي نظريه
در بخش اول اين مجلد ابتدا با رويكردي . شده استدر دو بخش تنظيم » هابنيادها و چارچوب«با عنوان  دوم لدج -

آل براي جهان اسالم در تخالف با تمدن غربي و مدرنيستي به تمدن اسالمي و تمدن ايده ،تمدني و با نگاه انتقادي
ه شده در اين زمينه مورد بحث و ارائراهبردهاي مختلف  ،با نقد تمدن غربيشده است. در اين بخش بحث گذاشته 

هاي متمايز مفهومي پيشرفت و عدالت در پارادايم انديشه اسالمي با نظا ،. در ادامه اين بخشگرفته استبررسي قرار 
هاي قانوني و فرآيندي در بخش دوم اين مجلد به منظور بيان برخي چارچوب .شده است بررسيمدرن غربي 

شده هاي ساختاري پرداخته ريزي كالن دهه چهارم انقالب اسالمي و برنامه پنجم توسعه كشور، به چارچوببرنامه
مباني قانوني پيشرفت و عدالت و بررسي زيربناهاي قانوني اين امر در قانون اساسي جمهوري اسالمي و سپس . است

گرفته امه پنجم توسعه كشور مورد بررسي قرار و در نهايت فرآيند قانوني تدوين برن انجام شدهقوانين عادي كشور 
 .است

به مفهوم، مضمون و شأن توسعه در سير تاريخي و نظري و نيز مفهوم و جايگاه » هاتحليل برنامه«با عنوان  سومجلد  -
ار هاي توسعة اقتصادي در نيم قرن اخير مورد بررسي قردر فصل اول، نظريه .پردازدميريزي كشور آن در نظام برنامه

گرفته است. فصل دوم، به بررسي تاريخ ورود انديشة توسعه به ايران و بررسي مختصر تجربه جمهوري اسالمي در 
ريزي توسعه در دورة تري از تجربة برنامههاي توسعه اختصاص يافته است. در فصل سوم، بررسي عميقاجراي برنامه

 هاياي از نحوة تدوين و محتواي برنامهلي مقايسهپس از انقالب اسالمي صورت گرفته است. فصل چهارم، تحلي
هاي كلي . در اين فصل، عالوه بر نحوة تدوين دو برنامه، به مقايسة سياستدنمايه ميچهارم و پنجم توسعه ارائ

  ها پرداخته شده است.هريك و نيز محتوا و احكام آن
-در دو مبحث جداگانه به تبيين فرصتدر دو بخش ارائه شده است. بخش اول » علم و اجتماع«با عنوان  چهارم جلد -

. دومين بخش از پرداخته استهاي پيش روي نظام جمهوري اسالمي در عرصة علم و فناوري و فرهنگ ها و چالش
م آن اجتماع و دو مؤلفه و عنصر مه اين مباحث، شامل يكديگر است. امرتبط باين مجلد شامل سه مبحث مجزاي 

 .دهندسو و جوانان از سوي ديگر، محورهاي اصلي مباحث اين بخش را تشكيل مييعني خانواده و زنان از يك
ن شده تدوي» تدبير اقتصادي«و » مناسبات سياسي«در دو بخش » سياست و تدبير«جلد پنجم با عنوان مباحث  -

ها و تهديدهاي فرصت ابتدا مرتبط، ، در دو مبحث مجزايده شدهدر بخش اول كه مناسبات سياسي نامياست. 
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-كه مهمترين چالش شدهو نشان داده  گرفته استسياسي، دفاعي و امنيتي داخلي و خارجي كشور مورد توجه قرار 

ها و تهديدهاي در سه مبحث به تبيين فرصت ،هاي پيش روي كشور از چه نوعي هستند. بخش دوم اين مجموعه
عنوان يك پديدة نه تنها به ،هاي اقتصادي، تجاري و بازرگانيهمكاري ووري مسئله بهره، اقتصادي جمهوري اسالمي

شرفت و عدالت، اي در جهت ايجاد ثبات و بسترسازي براي پيعنوان يك الگوي همكاري منطقهاقتصادي بلكه به
 .پرداخته است

به تبيين الگوي پيشرفت جامعة اسالمي اين مجلد بخش اول . پرداخته است »راهكارهاي اقتصادي« ه بيانجلد ششم ب -
ضمن بررسي جايگاه انسان در الگوهاي مرسوم توسعة اقتصادي و نگرش اسالمي از بخش اول، . در فصل اول اختصاص دارد
هاي مشترك ميان كشورها مورد بومي بودن الگوي هر كشور در عين استفاده از تجربيات و برخي مؤلفهتوجه به آن، ضرورت 

رعايت اصل اساسي عدالت در هاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كشور، از جمله تأكيد قرار گرفته و مروري مختصر بر مؤلفه
تأمين اجتماعي آحاد و  فضيلت ثروت در عين عنايت به رشد اخالق،هاي اجتماعي، توجه به رشد مادي و توليد همة عرصه

رافتمندانة مادي و معنوي صورت گرفته است. فصل دوم به راهكارها و مندي از يك سطح زندگي شجامعه در جهت بهره
به معرفي پنج نقطة اهرمي در جهت  اين فصل .اختصاص دارد 1393دستيابي به جامعة مطلوب ايراني در سال ضوابط 

سي در مسير پيشبرد ها نقشي اساها در آنپردازد كه تمركز تالشساله كشور مي 20انداز دستيابي به اهداف مياني سند چشم
هاي تحول در ساختار اقتصادي كشور به عنوان يكي از ضرورت ،در بخش دوم جامعه و دستيابي به موفقيت خواهد داشت.
 . گرفته استانداز كشور مورد بحث قرار برنامة پنجم توسعه و رسيدن به اهداف چشم

در بخش اول كه شامل دو فصل است، ابتدا شده است.  در سه بخش تنظيم» فرهنگي -راهكارهاي علمي«جلد هفتم با عنوان  -
ها و الزامات تحول در علوم انساني مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش تبيين نقشه جامع علمي كشور و سپس ضرورت

 ،در ادامه بخش و شدهضرورت تحول در آموزش و پرورش در آغاز دهه پيشرفت و عدالت بيان  ابتدادوم با عنوان نظام تربيتي، 
سازوكارهاي تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش كشور تشريح شده است. پايداري فرهنگي، بخش سوم اين مجلد را به خود 

به راهكارهاي تحقق امنيت پايدار و فراگير براي جمهوري اسالمي ايران، ابعاد،  ،اختصاص داده است. در ذيل اين بخش
 است.تبيين شده هاي كالن، ق مهندسي فرهنگي و تهيه پيوست فرهنگي براي طرحها و نتايج مترتب بر تحقضرورت

. در ابتداي يافته استها و ساختار، اختصاص ذيل سه عنوان الزامات، شاخص »راهكارهاي مديريتي« به بررسيجلد هشتم  -
هاي فرهنگي و مات در حوزهاين الزا است. بخش اول الزامات راهبردي برنامه پيشرفت و عدالت مورد كاوش قرار گرفته

مدنظر بوده است. در ادامه اين بخش، اقتراحي در  ،اجتماعي، مالي و اقتصادي، سياسي، قضايي و تقنيني، اداري و مديريتي
هاي اجرايي برنامه پيشرفت و عدالت صورت گرفته است. در بخش دوم نيز پس از بررسي الگوي راهبردي و بندي بستهمفصل

تحليل انتقادي ارزيابي  ،هاي مرسوم توسعه جهانيبرنامه پنجم و ارائه الگوي پيشنهادي، با بكارگيري شاخصعملياتي نمودن 
در بخش سوم ابتدا الزامات كالن ساختاري دولت اسالمي، با رويكردي  .ارائه شده استو پايش برنامه پيشرفت و عدالت 

و مبادي هر يك استخراج شده است. در ادامه مراحل  معرفتي به نظرية دولت مدرن و اسالمي بررسي شده و مباني
گيري نظري دولت اسالمي مورد بحث قرار گرفته و به برخي از داليل مشكالت ساختار اداري مانند تعارض ساختاري شكل

 ست.دولت اسالمي و دولت مدرن، فرهنگ ادارة كشور، پيشينة تاريخي تمركز ساختاري، اقتصاد، سياست و... پرداخته شده ا
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ريزي عملياتي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان اين رويكرد جامع به نظام بودجهدر فصل دوم اين بخش نيز

 و الزامات تحقق برنامه پنجم توسعه كشور پرداخته است. بندي مباني، راهكارهاارم به جمعمجلد، بخش چه

 
 :نتايج 

روبرو بوده به شرح زير هاي توسعه كشور همواره با چهار آسيب آن است كه برنامههاي محقق بيانگر نتايج حاصل از بررسي
 است: 

هاي مربوطه عبارتند از: به مشاركت برخي از آسيب كه ؛ريزيعدم توجه كافي به شرايط حاكم بر محيط برنامه -1
هاي غيرقانوني ديدگاه هاي توسعه، مداخله قانوني يانفعان و عدم حصول اجماع و توافق در برنامهنگرفتن ذي

اي به برنامه در ريزي، نگاه بودجهبندي فرايند برنامههاي توسعه، مالحظات مرتبط با زمانغيركارشناسي در برنامه
ريزان و تمركزگرايي در ريزي، تركيب كارشناسي برنامهها، نگاه فصلي و عدم استمرار برنامهها و بخشدستگاه
 ريزي.برنامه

فقدان فهم مشترك از برنامة توسعه، عدم وجود اطالعات و آمارهاي جامع، به  ، شامل:ريزيبرنامه فرايندمشكالت  -2
اي كشور، ساختار سياسي اجتماعي كشور كه ضمانت هاي توسعههنگام و در دسترس از وضعيت موجود شاخص

 ريزي.نوني در خصوص برنامههاي قاها و ناهماهنگيآورد؛ و كاستيها فراهم نمياجراي مناسبي را براي برنامه

هاي مربوط به اين حوزه عبارتند از: هايي از آسيبنمونه : كهنامهرفرايند تدوين و محتواي بمشكالت مربوط به   -3
ها، هاي اقتصادي برنامهمدت، عدم اجماع بر مكاتب و پارادايمابهام در نحوة ارتباط اسناد بلندمدت و ميان

گذاري صحيح در برنامه، كلي و تفسيربردار بودن برخي مواد و تفصيلي بودن و يتها و عدم اولوجامعيت برنامه
هاي هاي اجرايي و عملياتي، فقدان پيوند بين بودجة ساليانه با برنامهافراط در برخي ديگر، عدم وجود برنامه

 اي. مصوب و عدم وجود تعاريف دقيق و مشخص از اصطالحات برنامه

به شرح زير نام برد: ماشين اداري ضعيف دولت جهت اجراي  توانها را ميرخي از آن؛ كه بحوزة اجرامشكالت  -4
تأثيـر بودن گزارش عملكردها بر روندهاي اجرايي، عدم هاي گسترده، ضعف سازوكارهاي نظارتـي، بـيبرنامه

ماعي الزم براي درك صحيح مجريان از مفاد قانون و انگيزة پايين براي اجراي آن، عدم توجه به بسترهاي اجت
 اجراي قوانين، فقدان ابزارهاي سياستي متناسب با هدف جلوتر بودن از برنامه.

 
 واژگان كليدي: -5

 ، فرهنگ، اقتصاد، مديريت.ساله ايران 20 ندازتوسعه، سند چشمپنجم برنامه 
Management., Culture, Economics, /Year Vision Plan20Iran's Development Plan, Fifth 
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 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -6

 محقق پس از انجام مراحل مختلف طرح، راهكارها و الزامات توسعه كشور را به صورت زير بيان كرده است.
 اصالح در ساختار كالن و تشكيالت اداري و نيروي انساني دولت -

 تحول در علوم انساني -

 تحول در آموزش و پرورش -

 م آموزش عالي و پژوهش كشورتحول در نظا -

 هاي كالن كشورتبيين مهندسي فرهنگي كشور و پيوست فرهنگي براي طرح -
 

 

 

 

 


