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 ريزي توسعه در ايرانمعاصر و پيامدهاي آن براي برنامه شدنجهانيبررسي انتقادي : عنوان	

 هاي گيريگذاري و تصميمبر تمامي شئون داخلي كشورها، سياست شدنجهانيبه دليل اهميت تاثيرات : تحقيق لهمسا
ريزي توسعه ملي از براي برنامه شدنجهانياند و به همين دليل بررسي پيامدهاي كالن نيز از اين قاعده مستثنا نبوده

	.اهميت بااليي برخوردار است
 هاي آن استشدن معاصر و بررسي كاستيشناختي از جهانيه تحليلي جامعهارائاين پروژه تحقيقاتي در پي  :هدف .

ريزي توسعه در كشور توضيح داده شده و چارچوبي كلي شدن براي نظام برنامهها، پيامدهاي جهانياساس اين بررسيبر
	.شوده ميارائ شدن در نظام مذكوراثرات جهانينمودن زا براي درون

 قلمرو زماني: -	
 ايران :قلمرو مكاني	
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 توصيفي -تحليلي :روش تحقيق	

 ندارد :مدل مورد استفاده	

 خالصه فصول:	
كه از اين مطالعه در حالي. پردازدبه روش تحقيق اين مطالعه مي» شناسينگاهي به روش« عنوان فصل اول با -

كند، توسعه استفاده ميريزي شدن بر برنامهها و اثرات جهانياي مطالعات تجربي در خصوص كاركردهيافته
هاي تحليلي ريزي توسعه در كشور از روششدن معاصر و تحليل اثرات آن بر برنامهبراي بررسي انتقادي جهاني

استفاده  )شناختي و مقايسه وضع موجود با وضع مطلوبآل كنش انساني و جامعههاي آيدهاستفاده از تيپ(
	.اندگزارش تشريح شدهاين مباحث به تفصيل در فصل اول . كندمي

ن دو رويكرد با ايجاد تمايز ميا» شدن معاصرگرا به جهانينهادگرا و رويكردهاي ارتباط« عنوان بافصل دوم  -
شدن زمينه شناختي درباره جهانيهاي عمده جامعهدادن اين تمايز در چارچوب نظريها و نهادگرا و قرارگرارتباط

ديدگاه اين مطالعه كه محقق آن  .آوردشدن فراهم مياين مطالعه از جهانيرا براي طرح ديدگاه و تحليل خاص 
نهادي است كه  - شدن يك تحول معرفتيجهانيكند كه نهادي ناميده است، بيان مي -را تحليل معرفتي

	.ماهوي كرده است تغييرساختار نظم جهاني را با پايان جنگ سرد دچار 
شدن از جهانيبه ارائه تحليلي » شدن معاصرسياست و اقتصاد در جهانيتعامل فرهنگ، « عنوان بافصل سوم  -

مطالب بر اساس  .پردازدگيري آن ميهاي آن و نقش عوامل فرهنگي، سياسي و اقتصادي بر شكلمعاصر، ويژگي
دهي توان يك تغيير در الگوي سازمانمي شدن معاصر رانهادي جهاني -به لحاظ معرفتي مندرج در اين فصل،

اجتماعي افراد و جوامع ملي در سطح جهاني از محوريت تخاصم براي جستجوي قدرت سياسي بيشتر به سوي 
	.رقابت براي كسب منافع اقتصادي بيشتر تحليل كرد

شدن ليبرال را در هاي جهانينارسايي» ها و عللريشه: شدن نامتقارن و هژمونيكجهاني« عنوان بافصل چهارم  -
، اين نظامرا در مباني معرفتي  سياسي و اقتصادي بررسي كرده و علل ساختار نامتقارن آنهاي فرهنگي، زمينه

براساس . دهدبه منطق رقابت اقتصادي در سازمان اجتماعي افراد مي را محوري كند كه نقشجستجو مي
ار رقابتي در ملي الزم براي ايجاد يك بازفراهاي مطالب بيان شده در اين فصل، ليبراليسم جهاني فاقد نهاد

	.توزيع شده است متقارنشدن اقتصاد نيز نامنافع جهاني و به همين دليل سطح جهاني است
دن بر شاثرات جهاني» شدن معاصر براي كشورهاي در حال توسعهپيامدهاي جهاني« عنوان بافصل پنجم  -

شدن كاركردهاي نامتقارن جهانيدر اين فصل نقش . كندحال توسعه را بررسي مياقتصاد و جامعه كشورهاي در
-ر ميزان بهرهشدن باين كشورها در قبال جهانيهاي ملي سياست نقش همچنينو بر كشورهاي درحال توسعه 
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هوشمندانه اتخاذ  كند كهاين فصل استدالل مي. دگيرمورد بررسي قرار ميشدن از منافع جهاني هاآنبرداري 
ها در ر موفقيت آنرحال توسعه مانند چين و هند، اثر مهمي ببرخي كشورهاي د توسط ترهاي بازسياست

آميز هاي تبعيضسياست با اين وجود،. شدن براي توسعه ملي داشته استهاي جهانياستفاده از فرصت
كشورهاي درحال توسعه، نقش مهمي كشورهاي پيشرفته صنعتي در مقابل ورود محصوالت كشاورزي و صنعتي 

	.داشته است شدنجهانيل كشورهاي درحال توسعه از فوائد مندي كامدر عدم بهره
با » ريزي توسعهشدن در نظام برنامهزا كردن اثرات جهانيچارچوبي براي درون«با عنوان  نيز فصل ششم -

كه در فصول قبلي تحقيق  شدن و اثرات آن بر جهان در حال توسعهشناختي از جهانيتحليل جامعه استفاده از
پرداخته ريزي توسعه كشور برنامه شدن در نظامسازي اثرات جهاني، بر موضوع چگونگي درونيارائه شده است

شدن در هاي عمده يك چارچوب مفهومي براي بررسي نحوه تعامل با جهانيمولفه در اين فصل از تحقيق،. است
كور شامل اهداف، مذ چارچوب. دشونتوسعه معرفي مي انداز و برنامه پنج سالهراستاي اهداف كلي سند چشم

	.باشدشدن ميهاي اجرايي براي تعامل سازنده با جهانيها و محورهاي عمده برنامهسياست
 شدن جهاني پديده تعامل سازنده با كشور به منظور هاي اجراييهاي تحقيق، محورهاي عمده برنامهبراساس يافته :نتايج

	:گرددبه شرح زير پيشنهاد مي
پيشرفت با ايراني  -برنامه طراحي الگوي اسالمي شدن دريافته با پديده جهانينظام همطالعه چگونگي مواجه -

	ن فرهنگ، سياست و اقتصاد در سطح جهاني و ملي توجه به تعامل ميا

ن كشورهاي اسالمي و چگونگي ايجاد توافق ميا شدن از ديدگاه انديشهباره الگوي مطلوب جهانيپژوهش در -
	واحددرباره الگوي اسالمي 

مان تجارت شاركت موثر جمهوري اسالمي در سازم مطالعه درباره سهم عوامل سياسي و اقتصادي در عضويت و -
	براي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي منطقه آسياي جنوبي امتياز عضويتجهاني و استفاده از 

در راستاي ي كشور براي حفظ اقتدار فرهنگي، سياسي و اقتصادشدن ليبرال مخاطراتي كه جهاني بررسي -
	.مدت توسعه ايجاد كرده استمدت و كوتاهدستيابي به اهداف بلند

منفي اثرات  پذير در برابرمناسب جهت حمايت از اقشار آسيبمطالعه براي طراحي يك نظام اجتماعي  -
	فقر و شكاف درآمدي شدن اقتصاد بر اشتغال، جهاني

	هاي باز تجاريوارده بر اقتصاد كشور در اثر اتخاذ سياستهاي پولي و مالي كارهاي مديريت شوكبررسي راه -

	انجام مطالعات بخشي در صنعت، كشاورزي و خدمات براي تعامل سازنده با جهاني شدن اقتصاد -
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