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 عنوان طرح پژوهشي:
محورها و مضامين برنامه پنجم سازندگي كشور مبتني بر الزامات سند 

 محور سياسي -ايراني -انداز و الگوي توسعه اسالميچشم

 مدير طرح:
 حجت االسالم محسن مهاجر نيا



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيعالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهموسسه 

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح
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 پيوست:

  R.R.RE02.052كد مستند: 

 4از 2 شماره صفحه: 
 مشخصات كلي طرح پژوهش -1
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عنوان طرح پژوهشي:   -1-1
 -ايراني -انداز و الگوي توسعه اسالميمحورها و مضامين برنامه پنجم سازندگي كشور مبتني بر الزامات سند چشم

 محور سياسي

مدير طرح پژوهش -1-2

 حجت االسالم محسن مهاجرنيا خانوادگي:نام و نام 

 اله ايوبيدكتر حجت ناظر طرح پژوهشي: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي كارفرما:
 29/12/1387 تاريخ پايان پروژه: 01/09/1386 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordديجيتال (نسخه             گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 كليات طرح پژوهش: -3
 ايراني -انداز و الگوي توسعه اسالميمحورها و مضامين برنامه پنجم سازندگي كشور مبتني بر الزامات سند چشم: عنوان: 

 محور سياسي
 :راهكارهاي تحقق توسعه سياسي در برنامه پنجم توسعه كدامند.  مساله تحقيق 
 اسالمي و ايراني.بررسي راهكارهاي تحقق توسعه سياسي از ديدگاه  :هدف 
 قلمرو زماني: - 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :اي گردآوري شده است.تحليلي كه به روش اسنادي يا كتابخانه -توصيفي روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
 :بخش گردآوري شده است. 3اين گزارش در  خالصه فصول 

ايراني و الگوي  -، چيستي و ماهيت الگوي توسعه اسالمي»ايراني -الگوي توسعه اسالمي«اول با عنوان  بخش -



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيعالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهموسسه 

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE02.052كد مستند: 

 4از 3 شماره صفحه: 
 در بخش ايراني در سطح داخلي (سطوح سياسي و جامعه) و در سطح خارجي تبيين شده است. -توسعه اسالمي

  ايراني ارائه شده است. -نخست كلياتي از الگوي توسعه اسالمي
در اين . ستاارائه شدهچكيده مقاالت  ،، در هر يك از مباحث مربوطه»چكيده مقاالت«با عنوان در بخش دوم  -

توسعه  كه عناوين محورها عبارتند از: اندها در ده محور كلي دسته بندي شدهچكيده، بخش با توجه به محتوا
شهروندي/ روشنفكري/  -مردم -دولت/ هويت/ انسان -سياسي/ تمدن اسالمي/ مسائل ايران/ فرهنگ/ حكومت

 .امنيت/ سياست خارجي
فصل  4اين بخش به  ارائه شده است.» هاي توسعهاز نقش نظريه فقهي در تدوين برنامه يالگوي«در بخش سوم  -

پرداخته است و در فصول دوم تا چهارم به ترتيب هاي توسعه تقسيم شده است. فصل اول به چيستي برنامه
ريزي راهبردي بر هاي توسعه و اصول اجمالي برنامهي فقهي، اقسام نقش نظريه فقهي در برنامهچيستي نظريه
 ي فقهي، تشريح شده است. اساس نظريه

 :نتايج  
 است.را در بر گرفته مقاله، مطالب مربوط به توسعه سياسي كشور در قالب برنامه پنجم توسعه  33طرح حاضر در قالب 

 واژگان كليدي: -4

 ايراني، فرهنگ. -توسعه اسالميي الگوتوسعه سياسي، تمدن اسالمي، 
Political Development, Iranian-Islamic Development Model, Culture.

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

 كنيم:هاي سياستي ارائه شده است كه در ذيل به ذكر سه مورد بسنده ميدر ذيل برخي از مقاالت توصيه
 الگوي توسعه سياسي در دولت ديني:  -

اصالح  -2ايجاد ثبات منطقي در مديريت كالن كشور،  -1عبارتند از:  ايراهكارهاي رسيدن به چنين توسعه
افزايش ضريب امنيت و آرامش فردي و  -4اصالح نظام حزبي،  -3الگوها، ساختار و تشكيالت سياسي كشور، 

هاي مختلف. توسعه سياسي دستاوردهاي اعتماد متقابل بين مردم و حاكميت اسالمي از راه -5اجتماعي و 
سطح جهاني موجب تصرف در  در بندي است،زيادي براي دولت اسالمي دارد كه در سطوح مختلف قابل دسته

الدولي موجب افزايش حضور شود. در سطح بيننظام تعاريف، وضع قوانين، ايجاد معادالت قدرت جهاني مي
زني و در سطح ملي موجب ارتقاء اتحاد و ، قدرت تعامل و چانهمصونيت سياسي و ارتباطات، بازدارندگي،

 شود.مي همبستگي، شخصيت و امنيت و رفاه اجتماعي و ملي
 راهكارهاي فرهنگي تحقق الگوي توسعه متعادل و متعالي اسالمي ـ ايراني:  -

دوري از هرگونه انحراف از اقتدا و پيروي از حاكم و رياست مدينه و دولت حاكم بر  ـ 1الف) راهكارهاي سياسي: 



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
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 معاونت پژوهشي
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 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE02.052كد مستند: 

 4از 4 شماره صفحه: 
دوري از  ـ 4ي در جامعه، دوري از فردگراي ـ 3هاي غير فاضله، علم ترويجي و عدم اشاعه و رواج ارزش ـ 2آن، 

 هرگونه زهدگرايي و دنياگريزي.

تأسيس نهادهاي  ـ 3ها و خيرات، نهاينه كردن ارزش ـ 2اشاعه و ترويج خيرات،  ـ 1ب) رويكردهاي ايجابي: 
گذاري جامعه بر كسب خيرات و دفع هدف ـ 5اتخاذ سياست و تدبير عام و فراگير،  ـ 4ساز، فرهنگي و فرهنگ

حاكميت اعتدال و  ـ 8آموزش همگاني علم مدني،  ـ 7گرايي، ترويج روحيه و فرهنگ همگرايي و نوع ـ 6، هاشر
 ـ 9و  عدالت بر همه اجزاء و اركان جامعه و دولت و روابط اجتماعي و ساختارها و تصميمات راهبردي و اجرايي

 اعمال سياست معتدل.

 رابطه آزادي و امنيت:   -

راهكارهاي سياسي  ـ 1توان استفاده كرد: امنيت از راهكارهاي مختلفي مي آزادي وبراي تحقق و عينيت يافتن 
 ـ 2كه ناظر بر دولت است و افزايش مشاركت سياسي، پاسخگويي مسئوولين از جمله اين راهكارها هستند. 

جمله اين  راهكارهاي اجتماعي كه ناظر بر اجتماع است و آموزش و تربيت عمومي و تقويت نهادهاي اجتماعي از
آزادي و امنيت در جامعه تضمين  ،راهكارهاي اقتصادي كه از طريق بازتوزيع منابع عمومي در جامعه ـ 3. است
هاي راهكارهاي قضايي كه بر اساس آن وجود يك دستگاه قضايي سالم و نيرومند براي تحقق ارزش ـ 4شود. مي

 فوق ضرورت دارند.
 

 

 

 

 


