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 جمهوری ریاست
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 20/20/4931تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE20.212کد مستند: 

 9از 0 شماره صفحه:

 مشخصات کلی طرح پژوهش -4
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 عنوان طرح پژوهشی:   -4-4

 ايراني -مدل مفهومي الگوي توسعه اسالمي 
 مدیر طرح پژوهش -4-0

 نبوي مرتضي نام و نام خانوادگي:

 

 احمد شعباني ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه کارفرما:

 20/20/3132 تاریخ پایان پروژه: 20/20/3133 تاریخ شروع پروژه: -3-1

 مدارک موجود: -0

 گزارش نهايي مکتوب            
 (Wordنسخه ديجیتال )           

 (PDFنسخه ديجیتال )           

 مقاله            
 (Wordنسخه ديجیتال )           

 (PDFنسخه ديجیتال )           

 کلیات طرح پژوهش: -9

 ايراني. -مدل مفهومي الگوي توسعه اسالمي عنوان: -

 ايراني چیست و چه مشخصاتي دارد. -مدل مفهومي الگوي توسعه اسالمي مساله تحقیق: -

 ايراني است. -در راستاي تحقق و اجراي ايده الگوي توسعه اسالميمدل مفهومي  ارائههدف اصلي اين تحقیق،  هدف: -

 - قلمرو زمانی: -

 - قلمرو مکانی: -

مطالعه  تحلیلي است که بر مبناي روش تلفیقي، از سه روشهاي اکتشافي و اين پژوهش از نوع پژوهش روش تحقیق: -

 اي، مطالعه تطبیقي و تحلیل محتوا، به انجام رسیده است.کتابخانه

 تحلیلي. مدل مورد استفاده: -

 .شودميکه در ادامه به محتواي هر دفتر اشاره است دفتر سازماندهي شده  0طرح حاضر در  خالصه فصول: -

کاو در مباحث فلسفي، وقصد دارد با کند «الگوي اسالمي ـ ايراني پیشرفت دي فلسفي بردرآم»اول با عنوان  دفتر -

ها در اين هاي توسعه و ضرورت توجه به آن، به اهمیت زمینهپردازيها در نظريهضمن روشن نمودن جايگاه فرانظريه



  

 

 
 
 

 جمهوری ریاست
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 20/20/4931تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE20.212کد مستند: 

 9از 9 شماره صفحه:

شناختي، در شناختي و روشمعرفتشناختي، شناختي، ارزشفرآيند بپردازد و نشان دهد که چگونه ابعاد هستي

 پردازي در حوزه توسعه، منتهي گردد.تواند به نظريهتعامل با زمینه، مي

هايي که دانشمندان مهمترين نظريه ،در آنبه نگارش درآمده تا  «هاي توسعهبررسي و نقد نظريه»با عنوان دوم  دفتر -

معرفي و نقد شوند. به همین  اند،دهه اخیر ارائه کردهه در چند هاي مختلف علوم اجتماعي در موضوع توسعرشته

تشريح شده ها در يك بخش از اين دفتر، اند و معرفي و نقد هر دسته از آنبندي شدهها دستهاين نظريه ،منظور

 .است

 در بخش اختصاص دارد. «بررسي تجربه توسعه در ايران )تحلیل تحوالت گفتماني توسعه در ايران(»به سوم  دفتر -

ابتدا تحوالت بخش اقتصاد و رفتار بازيگران عمده آن )جامعه، دولت و بازار( از دوران مشروطه تا امروز  ،اول اين دفتر

صادي در ادوار مختلف را فراهم ساخته هاي مسلط و رقیب اقتبراي دستیابي به گفتمان و بستر الزم شدهتشريح 

. شده استهمین رويکرد در قبال تحوالت فرهنگي ـ اجتماعي در ادوار صفويه تا امروز، دنبال  ،دوم بخشدر . است

با توجه به اهمیت  و شدههاي توسعه از ابتداي عصر پهلوي تا امروز پرداخته به تحلیل گفتمان در بخش سوم

 .شده استتوضیحاتي در باب آن ارائه  ،دفترکاوي، در اين گفتمان

تالش شده تا  «بررسي تجربه توسعه در اسالم )تحوالت گفتماني توسعه در اسالم(» با عنوان چهارم دفتردر  -

حقوق و تکالیف متناظر در نسبت میان )( 3نگاره شماره ) هاي مختلف اسالمي حول روابط مورد اشاره درگفتمان

 گیرد.هاي کالمي و فقهي )قديم و جديد( مورد بحث قرار مطرح و در اين راستا، گفتمان (ترين بازيگران توسعهعمده

، نظريات توسعه دفتر اول در الگوي مفهومي براساس «رساني نوين براي بازار کارپیشنهاد نظام اطالع»پنجم  دفتردر   -

 .، ارائه شده استر اسالم در دفتر چهارم، تجربه توسعه در ايران در دفتر سوم و تحول گفتماني توسعه ددوم در دفتر

دفتر، براساس مطالعات اين تشريح شده است. در  «مدل مفهومي الگوي اسالمي ـ ايراني پیشرفت»، ششم دفتردر  -

 .شده استمشروحاً معرفي  ،هاي مدل، عناصر و مؤلفهدفاتر پیشین

 نتایج: -

 -اسالمي الگوي توسعههاي ، عناصر و مؤلفهشناختيزمینه العات پارادايمیك ومط تا با اين پژوهش، محقق سعي دارددر 

 نموده و الگوي مفهومي آن را ارائه نمايد. شناساييرا  ايراني

 واژگان کلیدی: -1

 ايراني پیشرفت، مدل مفهومي، توسعه،  -الگوي اسالمي

The Iranian-Islamic progress Model, Conceptual Model, Development. 

 


