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ٍ سیضی ایشان، کشًس اسبسی چبلش َبی مُم تشیه اص•    .است تًسعٍ ثشوبم

 
 مختلف قبلت َبی دس اجتمبعی-اقتصبدی تًسعٍ ثشوبمٍ دياصدٌ اص ثیش گزشتٍ سبل َفتبد دس•

ٍ شذٌ    .است وذاشتٍ ایشاوی-اسالمی ایشان ثب متىبست ثمشٌ ی تبکىًن يلی است وًشت
 
 ضشيست ي اَمیت گزشتٍ سبل َبی دس ایشاوی-اسالمی پیششفت الگًی مطشح شذن ثٍ تًجٍ ثب•

 تب شًد پشداختٍ ایشان دس تًسعٍ مًاوع ي عًامل علت َب، ثٍ ثىیبدیه ي عمیق وگبَی ثب کٍ داسد
ٍ ویبفتگی ایه اص ثشين سفت ساٌ ثتًان  .یبفت سا تًسع
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 ي تًسعٍ ي تجذد ثبة دس است سبل سبلیبن کٍ است معبصش فیلسًفبن ثضسگ تشیه اص اسدکبوی دايسی سضب دکتش
 يلی می کىىذ تأکیذ تًسعٍ ثش کتبة َبیشبن ي مقبالت جبی جبی دس ي است وًشتٍ ي اوذیشذٌ آن ثب مب وسجت
   .ثشمی شمبسوذ ضشيست َبیی ي ششایط تًسعٍ ثشای

 
 

 آن، تعشیف تًسعٍ، خصًص دس ایشبن رَىی ی َىذسٍ ي فکشی، چبسچًة است شذٌ سعی مقبلٍ ایه دس
 .شًد مطشح آن َبی محذيدیت ي َب امکبن ششایط، َب، ضشيست

 

4 



 :چارچوب بحث

 ثشًبهِ سیضی تَػؼِ دس  

 ایشاًی-ایشاى  اػالهی

 اص ًگبُ دکتش داٍسی

 تجذد، هذسًیتِ، غشة

ًحَُ ؿکل گیشی ٍ ٍیظگی ّبی ٍجَدی  )
 (غشة ٍ هذسًیتِ

 تَػؼِ چیؼت؟

چِ ؿذ کِ تَػؼِ هطشح ؿذُ ٍ خَاػتگبُ  )
 (آى چِ ثَدُ ٍ تؼشیفؾ چیؼت

 ثشًبهِ سیضی چیؼت؟  

 ٍ چِ ًؼجتی ثب تَػؼِ ٍ تجذد داسد؟

چِ ؿذ کِ ثشًبهِ سیضی هطشح ؿذُ ٍ )
 (خَاػتگبُ آى چِ ثَدُ 

 

هَاًغ ٍ ؿشایط ثشًبهِ سیضی تَػؼِ دس 
 ایشاى
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 تجدد، مدرنیته، غرب
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 تجذد                              سًؼبًغ ٍ 

= 

 ؿکل گیشی ٍ ظَْس  ثـش ٍ ػبلن جذیذ

 جذیذاًؼبى 

 = 

 ٍ لذست خَد ثْتشیي هشجغفْن 

  هذًی هٌبػجبت داس ػْذُ اًؼبى =لذین ػبلن
 ًجَد

  اسادُ ٍ لذست خَد دس اًؼبى =جذیذ ػبلن
  گزاس لبًَى خَد ٍ دیذُ چیض ّوِ دس تلشف

 اػت

هَجَدات هخلَق ٍ جلَُ  = دس ػبلن لذین
 خذا ٍداسای سٍح

هَجَدات سا هشدُ، ثی جبى = دس ػبلن جذیذ
 تلشف للوذاد کشدىٍ هبدُ ػلن ٍ ؿی لبثل 

طجیؼت سا +دائشهذاس جْبى داًؼتي خَد
ُ ی   تلشفٍ هلک لبثل ثی سٍح ثؼٌَاى  هبد

 = 

 ػَثظکتیَیتِ

 ػَثظکتیَیتِ

= 

ػذم پزیشؽ رات ٍ حمیمت خبسجی ٍ  
 تحویل رٌّیت ٍ هیل ّبی اًؼبى ثش طجیؼت



 توسعه چیست؟ 
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 ػیشطجیؼی تبسیخ غشثی= تبسیخ تجذد 

 ٍ التجبع تجذداخز = تَػؼِ تبسیخ 

 تَػؼِ

 = 

 تجذدتَػؼِ 

 تَػؼِ

 = 

ثؼط كَست صًذگی ٍ توذى غشة دس ّوِ 
 جْبى

 تَػؼِطشح 

= 

ٍ تحمك تجذد  پیؾ آهذى هـکالت ثؼط 

ِ ّب ٍ خلل ّب دس ػبلن تجذد+   ٍلف

 ًیبفتگیتَػؼِ 

 = 

هشدم اص جْبى لذین ساًذُ ؿذُ ٍ ثِ 
 جْبى هتجذد ساُ ًیبفتِ

ِ ًیبفتگی ریل تبسیخ  كذس تبسیخ تَػؼ
 جْبى تَػؼِ یبفتگی اػت 



 و نسبت آن با توسعه و تجدد  چیستبرنامه ریسی 
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طشح جبهغ ٍ = غشة دس سًؼبًغ
 ثذٍى ثشًبهِ سیضی

ٍ ّوبٌّگ سؿذ طجیؼی ٍ = غشة
 اسگبًیک

اًذیـِ  = ؿشٍع ثشًبهِ سیضی 
 هذسًیضاػیَى ٍ ثحشاى هذسًیتِ

فبكلِ صیبد = ثشًبهِ سیضی تَػؼِ 
 ثیي جْبى غشة ٍ غیش غشثی

ثب ثشًبهِ = سؿذ ّوبٌّگ = تَػؼِ 
 سیضی دس کـَسّبی دس حبل تَػؼِ

ثؼط تجذد اص طشیك  = تَػؼِ 
 ثشًبهِ سیضی

هذسًیضاػیَى جبهؼِ ّبی تَػؼِ  
ِ سیضی تَػؼِ= ًیبفتِ  ثب ثشًبه



 موانع و شرایط برنامه ریسی توسعه در ایران
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ِ سیضی   ثشًبه
تَػؼِ دس  

 ایشاى

چِ ؿشایطی 
ثبیذ فشاّن 

 ؿَد؟

همذهبت آى 
 چیؼت؟

چِ لَاصهی 
 داسد؟

چگًَِ ثبیذ ایي 
 ساُ سا پیوَد؟

چِ اهکبى ّبیی 
ثبیذ دس ًظش 
 گشفتِ ؿَد؟

 هَاًغ چیؼتٌذ؟
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 هَاًغ

 ًگبُ هکبًیکی ثِ جبهؼِ
 تلَس ّوبًٌذی تشکیت ثیَؿیویبیی آدم ٍ جبهؼِ*

 ًگبُ هکبًیضهی ثِ ػلن کِ لطؼبت ٍ اجضا آى سا ثِ هیل هی خَاٌّذ تغییش دٌّذ ٍ جبثجب کٌٌذ*

 فْن اًتضاػی اص غشة
 آؿٌبیی ثب جلَُ ّبی اًتضاػی تجذد ٍ ًِ رات آى*

 ػذم دیذى استجبط ٍ تؼلك داًـوٌذ ثب جبهؼِ خَد ٍ ؿشایط تبسیخی آى*

 گشتِ ثشداسی
 گشتِ ثشداسی ثذٍى سجَع ثِ جَّش اكلی، هٌـب اثش ًوی ؿَد*

 .تلَیش فشٌّگ ٍ توذى هَسد ًظش غشثی اػت ٍ ًظیش ّوِ ػٌبكش فشٌّگ ٍ ادة غشة سا هی خَاٌّذ ثبص ػبصی کٌٌذ*

 ًگبُ دػتَسالؼول ٍاس

 تلَس دگشگًَی اػتمبدات هشدم ثب دػتَسالؼول*

 تلَس تغییش آداة ٍ سػَم ثب دػتَسالؼول*

 ایي تلَس کِ دیي سا ثب كذٍس فشهبى هی تَاى تغییش داد*

 دسحبلیکِ اگش سٍح دیٌی ثیبیذ پیًَذّب ٍ سٍاثط ٍ غبیبت دگشگَى هی ؿَد*
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 ؿشایط

 اسادُ

 .دس ایٌجب اسادُ یک كفت ًفؼبًی ٍ ؿخلی ًیؼت ثلکِ ثِ تبسیخ تؼلك داسد*

 .خَاػتي ّش چیض ثب اػتمبد ثِ آى ًجبیذ اؿتجبُ ؿَد*

 .خَاػتٌی ٍجَد داسد کِ ػیي تَاًؼتي اػت*

 تغییش ػبلن

 (.طجیؼت هبدُ ثی جبى داًؼتي)تغییش ًگبُ ثِ ػبلن ٍ طجیؼت ؿشط تَػؼِ اػت *

 تب اسادُ اًذاصُ گیشی ٍ تؼخیش ًجبؿذ، ػلن ٍ تکٌیک جذیذ تحمك ًوی یبثذ*

 .ّیچ لَهی ثذٍى آؿٌبیی ثب تفکش جذیذ ًوی تَاًذ دس ػبلن هتجذد ٍاسد ؿَد*

 تحَل دس سٍح ٍ جبى 

 هشدم

 ؿشایط سٍحی

 .اگش تغییشی ثبیذ پذیذ آیذ تغییش دس ٍجَد هشدم اػت*

 .تغییش آداة ٍ ػبدات هٌَط ثِ تحَل دس ٍجَد ثـش اػت*

 .صّذ ٍ آخشت اًذیـی هؼلوبًبى هبًغ تَجِ آًبى ثِ هتبع دًیب ؿذُ اػت: ٍثش*

 تغییش فشٌّگ

 تغییش فشٌّگ خَد ًیض ٍلت ٍ تبسیخ داسد ثب تحَل دس ٍجَد اػت کِ تغییش دس فشٌّگ اتفبق هی افتذ*

ظبّش هی ؿَد ... فشٌّگ یک هجوَػِ ًیؼت ثلکِ یک سٍح اػت ایي سٍح ؿشط همذم ػلن ٍ ػول ٍ سفتبس اػت ٍ دس آداة ٍ سػَم ٍ ػبدات ٍ اػتمبدات ٍ *
 فشٌّگ دس ثیشٍى اص هب لشاس ًذاسد ٍ حتی لبئن ثِ هبػت *

تٌبػت ٍ ّوبٌّگی ٍ 
 ّوجؼتگی

جْبى تَػؼِ ًیبفتِ دس طشاحی ّبی خَد تَػؼِ ػلوی ٍ اجتوبػی ٍ التلبدی ٍ .*اهَس یک جبهؼِ ّوِ ثِ ّن ثؼتِ اًذ ٍ ًمق ٍ کوبلـبى ثِ یک ػلت ًیؼت*
 فشٌّگی ٍ اداسی هی خَاّذ ٍ ایي تَػؼِ ثبیذ ثش ٍفك ثشًبهِ ای کِ ّوِ ؿئَى اؽ ثب ّن تؼبدل ٍ تٌبػت داسًذ هحمك ؿَد 

ذ اص گشدًٍِ کبس بؿٌاؿخبف دس ػبلن جذیذ ّش جب ٍ دس ّش کبس کِ ثبؿٌذ یک ثشًبهِ جوؼی سا اجشا هی کٌٌذ ٍ اگش کؼبًی دس جبیی کِ ّؼتٌذ ثب دیگشاى ّوبٌّگ ًج*
 .خبسج هی ؿًَذ
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 ًکبت

 ؿشط تَػؼِ،

ػلَم اجتوبػی ٍ اًؼبًی 
 اػت

 اػتٌبی ثِ ایي ػلَم ٍ سجَع ثِ آًْب ؿشط تَػؼِ اػت ٍ تَػؼِ ٍ پیـشفت جْبى تَػؼِ ًیبفتِ ثذٍى ػلَم اًؼبًی اهکبى ًذاسد*

 اگش تَػؼِ هی خَاّین ًبگضیش ثبیذ ثِ ػلَم اًؼبًی سجَع کٌین . ثشًبهِ سیضی تَػؼِ ثذٍى ػلَم اجتوبػی هیؼش ًوی ؿَد*

 .ػلَم اًؼبًی ٍ اجتوبػی کًٌَی ثب ایي ػمل هٌبػجت داسد. *تَػؼِ اجتوبػی التلبدی ٍ ػلَم اًؼبًی اص حیث هجبًی ٍ همبكذ ثِ ّن ثؼتِ اًذ*

ؿشط تبػیغ ػلَم اًؼبًی 

 دیٌی
 ؿشط اهکبى ػلَم اًؼبًی ثب هبّیت هتفبٍت ثب ػلَم کًٌَی، ثٌبی جبهؼِ ای دیگش هی داًن *

 ؿشط تبػیغ جبهؼِ دیٌی
ثش پذیذ آهذى جبهؼِ دیٌی ّن هَلَف ٍ هَکَل ثِ تجذیذ تفکش ٍ ػْذ دیٌی ٍ پبیبى یبفتي لذست تبسیخ غشثی ٍ ثبصگـت هشدهبى ثِ ػبحت لذع ثش ا*

 لَت گشفتي تفکش دیٌی اػت

 ؿشط اػشام اص تَػؼِ
 دس ػلش هب چٌبى ضشٍستی پیذا کشدُ اػت کِ جض ثب فشا سػیذى تفکش تبصُ ٍ ثـبست ػبلن دیگش ًوی تَاى اص آى اػشام کشد( اى اهش هوکي)تَػؼِ *

 .ّوبًطَس کِ اگش ؿشط تَػؼِ ثشیذى اص ًظبم لذین ٍ ٍسٍد دس ػمالًیت ثَدُ اػت*

 تَػؼِ لْشیت
 .هي اص آى جْت ثش لضٍم تَػؼِ تبکیذ هی کٌن کِ تَػؼِ ؿشط ثمبء هبػت ٍ ثذٍى آى چِ ثؼب کِ دچبس هلیجت ّبی ثضسگ ؿَین*

ُ اًذ، ساُ تَػؼِ تٌْب ساُ اػت* ِ ی تبسیخ ّبی لذین پَؿیذُ ؿذ  .                                              چَى دس ؿشایط کًٌَی ّو
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 دس ثبة ػٌت ٍ تجذد

 دٍگبى ػٌت ٍ تَػؼِ
تَػؼِ سا  ت ٍاص آى جب کِ ثؼیبس اص کـَسّب دس اجشای ثشًبهِ ّبی تَػؼِ، ًبهَفك اًذ، هؼوَال ػٌت سا دس ثشاثش پیـشفت لشاس هیذٌّذ ٍ ػبهل ػذم پیـشف

 .ػٌت تلمی هی ًٌذ

آیب ٍالؼب ػٌت هبًغ تؼؼِ 

 اػت؟

 اگش تَػؼِ ػشهبیِ داسی هیجبیؼت هؼجَق ثِ سفَسم ثبؿذ، کـَسّبی کبتَلیک ًوی تَاًؼتٌذ ساّی ثِ تَػؼِ ثیبثٌذ ٍلی دیذین کِ ٍالغ ؿذ

 .هخلَكب کِ سٍػیِ استذکغ ٍ طاپي هؼتمذ ثِ هزّت ؿیٌتَ ًیض دس ساُ تَػؼِ هٌبصلی سا طی کشدُ اًذ

 ( هجبدی فکشی ٍ اػتمبدی)ػبلن  ٍ جَّش ٍ سٍح دٍساى لذین  -2آداة  ٍ ػبدات ٍ ػٌي ٍ سػَم ثبصهبًذُ اص دٍساى لذین  -1دٍ تلمی اص ػٌت  ػٌت چیؼت؟

ػٌت ثِ هؼٌبی اكطالحی ٍ 
 ػبهیبًِ، هبًغ تَػؼِ ًیؼت

 هبًغ تَػؼِ ثش خالف آًچِ پٌذاؿتِ هی ؿَد، ػبدات ٍ سػَم ًیؼت ثلکِ ٍضغ فکشی ٍ سٍحی اػت

تغییش ػبلن همذم ثش تغییش 
 ػٌي ٍ ػبدات

ى ثب َّای ًـبهشدم ػٌي ٍ ػبدات خَد سا سّب ًوی کٌٌذ تب ػبدات دیگش سا ثپزیشًذ ثلکِ ٍلتی ػبلن ؿبى تغییش هی کٌذ ٍ دس ػبلن جذیذی ٍاسد هی ؿًَذ جب
یب دیگش  ٌٌذآى ػبلن ػبصگبس هی ؿَد ٍ آداة ٍ ػٌت ّبی ؿبى ًَ هی ؿَد ٍ اگش ثش ػٌت ّبی ػبثك ّن ثبلی ثوبًٌذ ایي ػٌت ّب کبسکشد تبصُ ای پیذا هی ک

 ّیچ کبسکشدی ًذاسًذ



 :ثحث ثىذی جمع•
  تلقی ثب ي است گزاس قبوًن خًد ي است َستی جُبن دائشمذاس اوسبن عبلم، ایه دس کٍ گشفت شکل جذیذی عبلم ي اوسبن تجذد ي مذسویتٍ دس•

  طجیعت ثش سا خًد خیبلی صًست وگبٌ ایه دس کٍ صد سقم سا سًثژکتیًیتٍ تصشف، قبثل ملک ي سيح ثی ی مبدٌ عىًن ثٍ جُبن ي طجیعت کشدن
 .کشد تسخیش سا آن ي کشد حبکم

 

 .وجًد مطشح ویبفتگی ي یبفتگی تًسعٍ ثحث ديسٌ ایه اص قجل تب ي شذ تعشیف جُبن دس غشة تمذن ي صوذگی صًست ثسط ياقع دس ویض تًسعٍ•

 

 .شذ مطشح داد، سخ غشثی غیش ي غشة جُبن ثیه صیبد فبصلٍ يقتی ياقع دس ویض تًسعٍ سیضی ثشوبمٍ•

 

 .کشد اشبسٌ تًان می غشة اص اوتضاعی فُم ي ثشداسی گشتٍ جبمعٍ، ثٍ مکبویکی وگبٌ ثٍ تًسعٍ مًاوع مًاسد جملٍ اص•

 

  می جبمعٍ شئًوبت پیًستگی ي َمجستگی گشفته دسوظش ي فشَىگ تغییش ي مشدمبن، سيح ي عبلم دس تحًل اسادٌ، تًسعٍ، ششایط مًاسد جملٍ اص ي•
 .ثبشذ
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 با تشکر از حضور و توجه شما


