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 مقدمه

8مفهومتوسعه
ازمفاهیممهمزمانمااست،بهطوریکهکشورهایدنیاواجتماعاتبشری 

کنند.مثالًکشورهارابهتوسعهیافته،درحالتوسعهوتوسعهنیافتهبندیمیرابراساسآنطبقه

(.اینمفهومبهویژهبراینخبگانفکریکشورهایجهان8939:8کنند)پناهی،بندیمیطبقه

یتواهمیتمضاعفیبرخورداراست؛چراکهدراینگونهکشورها،فرایندتوسعهسومازاولو

می تشکیل را جامعه چالشاصلی نیافتگی، توسعه سیاسی،و تحوالت و وقایع همه و دهد

(.ریشهوپایهGill, 2000اقتصادیواجتماعیموجود،خواهناخواهتحتتأثیرآنقراردارند)

ا علم به توسعه بازمیمفهوم قتصاد )فالحزاده، 8938گردد سال98: در و پساز( هایاولیه

بردندجنگجهانیدوماینمفهومرامترادفرشدودرهمانمعنایصرفاقتصادیبهکارمی

(.بهزودیروشنشدکهیکسانانگاشتنتوسعهبارشداقتصادی8938:855آبادی،)باقریده

بنابراینهمصاحب همبرنامهدرستنیست. تعریفجامعنظرانو تریازریزانتالشکردند

توسعه مفهوم در نابرابرینیز و کاهشفقر مشخصاتینظیر ایناساس، بر دهند. ارائه توسعه

معنای به توسعه شدو زندگیاجتماعی»گنجانده بهبود دادلیسیرز« مثالً شد. گرفته 8درنظر

وربایدتوجهکردکهدرکنارافزایشدرآمدسرانه،معتقداستبرایاثباتتوسعهدریککش

اجتماعی رهیافت این اما است؟ کرده تغییراتی کشور آن در نابرابری و بیکاری فقر، آیا

ئالیستیازتوسعهنیزفقطتوانستدرتعاریفومباحثنظریتوسعه،بازتابیابدودرعملایده

شتزماندیدگاهنسبتبهتوسعهنیزتکاملیافتونداشت.باگذهایقبلچندانتفاوتیبادهه

تکهاییکدیدگاه و دیدگاهیهمهجانبه به را ابعادبعدیجایخود شاملهمه که جانبه

ترینیزازتوسعهارائهشدشد،دادند.برهمیناساستعاریفجامعمختلفزندگیاجتماعیمی

هاگنجاندهشدهتیروانشناختینیزدرآنهایاقتصادی،اجتماعی،سیاسیوحکهانواعمشخصه

بعدیمی جریانیچند را توسعه تودارو مایکل مثالً استزمانیمیاست. معتقد و توانداند

مجموعهنظاماجتماعی،هماهنگبانیازهایمتنوع»مدعیوقوعتوسعهدریککشورشدکه

کشورازحالتنامطلوبخارجهایاجتماعیدرداخلآنهایافرادوگروهاساسیوخواسته

 .(82-8922:85)ساعی،کندتغییر-ازنظرمادیومعنوی–"بهتر"شدهوبهسویوضعیتی
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مهم برنامهاز پیروآندر و ادبیاتتوسعه در مطرحمیترینمسائلیکه شود،هایتوسعه

توسع به جانبه همه دیدگاه در اقتصادیاست. توسعه سیاسیو ارتباطنسبتبینتوسعه بر ه،

سیاسیو پیوندمیانتوسعه اندیشمندانبسیاریبر است. تأکیدشده اقتصاد متقابلسیاستو

اند.بازسازیواندوشواهدتجربیوتاریخینیزبراینامرصحهگذاردهاقتصادیتأکیدکرده

هاومقولهتراست.بحثتوسعهتنهادرارتباطباتوسعهاقتصادیجزئیازیکمجموعهوسیع

وضعیت و دمکراتیزاسیون سیاسی، توسعه بـا مهمی ارتباط بلکه نیست، اقتصادی متغیرهای

هایتوسعهوآشکارشدنسیاسی،اجتماعی،فرهنگییکجامعهدارد.ناکامیبسیاریازبرنامه

وفرایندهایپیشیننسبتبهتوسعهوگسترشمسائلحاکیازلزومتلفیقنارساییسیاست ها

جوانباجتماعی،سیاسیواقتصادیبایکدیگراست.همچنینروشنشدنمالزمترشدسریع

بانابرابریفزایندهدربرخیازکشورهایجهانضرورتچنینبازاندیشیدربارهمفاهیمتوسعه

مؤلفه به اولویتدادن و کرده فراهم حکومترا و سیاسی توسعه ساالری، مردم داریهای

هایمعتبرهـایتوسعهراضروریساختهاست،چندانکهکشورهاوسازمانامـهشایسـتهدربرن

کنندوحتیآنراهایصوریونمایشینگاهنمیهادیگربهچشمپدیدهالمللیبهاینمؤلفهبین

برنامه بر محسوبمقدم پرورشو... آموزشو آبرسانی، سد، ایجاد هایعمرانیسنتیمانند

لزومانجـامتغییراتبنیادیندر25-8928:58کنند)سن،می پیشنیازتوسعه، برایناساس، .)

برتوسعههمگون.(8953:953ساختارهایسیاسیواداریاست)ترنروهیوم، تنها اکنوننه

میأت سیاسیکید اندیشمندان نظر از بلکه بعد،شود توسعه تکبعدیاقتصادیبدون توسعه

تحرکا برههایدرکشورمیتضدتوسعهسیاسیخودمنجربه ایناتفاقدر هایزمانیشود،

برنامه در توسعهمختلفنیز اساساستکه این بر است. رخداده هایاقتصادیهایتوسعه

زمان استمقطعیدر همراه توسعه وضعیتقبل برگشتبه با و نبوده هایمختلفراهگشا

(Huntington, 1988: 52)کهتوسعهاقتصادیبرایبهثمرنشستنمستلزم.نکتهاصلیاینجاست

استکهاجازهاقداماتمتناسبرابهآنبدهد.البتهیافتهوجودساختارسیاسیواجتماعیتوسعه

معلوماستکهتوسعهاقتصادیدرسیستمسیاسیواقتصادیکهدرآنفساداداریوسیاسی

فعملیغلبهدارد،راهبهجایینخواهدبرد.وجودداردودرآنمنافعفردیوجناحیبرمنا

بهصورتپنجسالهودرافقچشمجمهوریاسالمیایران،برنامه اندازهایتوسعهخودرا

اندازاندازبیستسالهبیانشدهاستکهدرپایانچشمبرد.درچشمبهپیشمی8353بیستساله
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اقایرانکشوریاستتوسعه» اول جایگاه با بایافته سطحمنطقه فناوریدر علمیو تصادی،

روابط در موثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان بخشدر الهام انقالبی، و هویتاسالمی

پردازد.ایناندازمیهایجامعهایرانیدرافقچشماندازبهویژگیدرادامهسندچشم«المللبین

شده تنظیم هشتبند در که ها ویژویژگی شامل وگیاند، فرهنگی اقتصادی، هایسیاسی،

ایایدارند،بهگونهگانهجایگاهویژههایسیاسیدراینبندهایهشتاجتماعیاست.ویژگی

هایسیاسیجامعهدرافقکهازمجموعاینهشتبند،هفتبندآنبهطورصریحبهویژگی

میچشم ویژگیانداز جمله از چشمپردازد. سند در که شده،هایسیاسی اشاره آنها به انداز

می اتکاتأکیدبرمردم»توانبه اجتماعیدرساالریدینی؛ برسهمبرترمنابعانسانیوسرمایه

فرصت بهتولیدملی؛ مفتخر ازوجدانکاریو برخوردار تبعیض، و فقر از دور به هایبرابر

تحکیم با اسالم جهان در موثر فعالو بخش، الهام ساالریدینیایرانیبودن؛ «الگویمردم

ساالریدینیانداز(.درقانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزبرمردماشارهکرد)سندچشم

میتأکیدشدهاستوبرایآنجایگاهویژه را اینتوجهویژه استکه توانازایقائلشده

نها دهایمهمدیگرانتخابیبودننهادهایمهممجلسشورایاسالمیوریاستجمهوریو

فهمید.

ساالریدینیمحرزوتأییدشدهاست.آنبرایناساستوجهویژهقوانینفرادستیبرمردم

مولفه کردن عملیاتی و پوشیدن عمل جامه نحوه است، مهم جا این در که هایچیزی

تیکههایمیانمدترینبرنامهساالریدینیمدنظردرقوانینفرادستیاست.یکیازمهممردم

هایپنجسالهتوسعهاست.شود،برنامهاندازطراحیمیدرراستایقوانینفرادستیوسندچشم

شاملبرنامهاینبرنامه برنامههایپنجسالهدرافقسندچشمریزیها هایمذکوربهاندازاست.

عملیاتیکردنایبرایاندازهستندواینکهبرنامههاییکوتاهازسندچشملحاظاینکهبرش

اهمیتویژهآنمحسوبمی بهطبعهمینبرنامهایشوند، هایتوسعهاستکهدرصدددارد.

اندازهستند.باتوجهبهاینرهنمونکردنمابهسمتجامعهوکشورترسیمشدهدرسندچشم

برنامه کارشناسانه بررسی استکه مهمموارد عنوان به توسعه ج.اهای توسعه سند ازترین .ا

اندازبرتوسعهسندچشمایبرخورداراست.دراینپژوهشباتوجهبهتأکیدویژهاهمیتویژه

هایسوم،چهارم،پنجموششمتوسعهج.ا.اسیاسی،بهبررسیجایگاهتوسعهسیاسیدربرنامه

گنجد(یاندازنمپردازیم.لحاظکردنبرنامهسوم)باوجوداینکهدردورهزمانیسندچشممی
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بدیندلیلاستکهبرنامهمذکورتوسطدولتاصالحاتتدوینشدهاستوتوجهبهتوسعه

هایسیاسیمورداهتمامجدیآندولتبودهاست.برهمیناساسبرنامهسومنیزدرکناربرنامه

می بررسیقرار مورد توسعه ششم پنجمو بررسیمحتواییبرنامهچهارم، موضوع هایگیرد.

صورتروشتوس به ج.ا.ا میعه تنها و ندارد چندانی پیشینه پژوهشتقریبامند چند به توان

می که مورد اولین کرد: اشاره شده، انجام کشور داخل در که کردمرتبط، یاد آن از توان

قاسممیساییپایان کارشناسیارشد، برنامه»عنوانبانامه در توسعه هایتوسعهجهانیشدنو

است)میسایی،«هایسوم،چهاموپنجمتوسعه(المیایران)مطالعهموردیبرنامهجمهوریاس

8939 :8-8 نگرشبهجهانیشدندربرنامهوی(. چهارموبهبررسینحوه هایتوسعهسوم،

هایپنجمتوسعهباروشتحلیلمحتواپرداختهاست.دراینمشخصشد،جهانیشدندربرنامه

هدیدوهمبهصورتفرصتبرایتوسعهکشورمطرحشدهاست،اماتوسعه،همبهصورتت

هایتوسعه،تجلیبیشتریدارند،هرچندهایمثبتوفرصتگونهجهانیشدندربرنامهجنبه

برنامه در نیز جهانیشدن تهدیدآمیز منفیو جنبه وجود ازکه است. انکارناپذیر هایتوسعه

موانعسیاسیتوسعه»عنوانباپرستزمینه،کارفائزدینهایمرتبطدیگردراینجملهپژوهش

(.درقسمتیازاینکهبهمطالعه8933:88است)دینپرست،«8932-8922اقتصادملیایران

پردازد،تأثیرگذاریآنهاگذاریبرایتوسعهکشورمیموردینقشنمایندگانمجلسدرقانون

کند.هایتوسعه،آشکارمییندگانرادرجایجایبرنامهاینماوردپایمنافعسازمانیومنطقه

«گذاریدرایرانمجلسشورایاسالمیوسیاست»ایباعنوانهایدیگرمقالهازجملهپژوهش

نقشمجلسشورایاسالمیدرعواملمؤثربرازوحیدسیناییوسمیهزمانیاستکهبهبررسی

پردازد.محققینمی89838925هایاثرگذاریدرسالایرانومیزاناینگذاریسیاستفرایند

ایازگذاریمتأثرازدستهکارگزارمعتقدند،نقشمجلسدرسیاست-باکاربستنظریهساختار

درمجموعنتایجمقالهمذکورنشانمیساختارهاوکنش دهدکهنقشمجلسدرگراناست.

وحید(.8-8938:8ذاراست)سیناییوزمانی،کنندهنیست،امااثرگگذاریایرانتعیینسیاست

بررسینقشسومیندورهمجلس»ایدیگرباعنوانسیناییواحمدمحقروسمیهزمانیدرمقاله

-8958گذاری؛مطالعهموردیبرنامهاولوگذاربهدورهسازندگی)شورایاسالمیدرسیاست

یدرفرایندتدوینوتصویببرنامهبهبررسینقشسومیندورهمجلسشورایاسالم(«8935

دهدکهنقشسومیندورهمجلسدرفرایندپردازد.نتایجتحقیقمذکورنشانمیاولتوسعهمی
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گذاربهسازندگیکماثربودهوبیشترنقشتبعیوتأییدگرداشتهاست)سینایی،محقروزمانی،

گفتکهبررسیجایگاهتوسعهسیاسیتوان(.باتوجهبهپیشینهمحدودمقالهمی8935:53-58

تاکنونموضدربرنامه پرسشهایتوسعهج.ا.ا هاییکهدراینوعپژوهشمستقلینبودهاست.

هایگوییبهآنهاهستیمایناستکه:توسعهسیاسیچهجایگاهیدربرنامهمقالهدرصددپاسخ

گوییبهاینسواالتازروشسالهسوم،چهارم،پنجموششمداشتهاست؟بهمنظورپاسخپنج

شدهاستوبندهایبرنامه استفاده انتخابتحلیلمحتوا هایتوسعهبهعنوانواحدهایزمینه،

شود،سپسبهاند.درادامهابتدابهمفهومتوسعهسیاسیونظریاتتوسعهسیاسیپرداختهمیشده

پردازیم.هایتوسعهمیسازیوتحلیلبرنامهشاخص


 وسعه سیاسی و نظریات مربوط به آنمفهوم ت
متنوعوگوناگوناستآنقدرسیاسی،توسعهدربارههایپژوهشوعلمیمطالعاتمجموعه

ریشه به اگر دستهکه الزامات و سو یک از مطالعات این مشترک اهداف و هایبندیها

شودبادرمیآکادمیکازسویدیگرتوجهنشود،نوعیتشتتوآشفتگیمطالعاتیبهذهنمت

دستهسهرابهسیاسیتوسعهنظریاتکهرونالدچیلکوتمعتقداست(.8939:825)دبیریمهر،

کرد:تقسیمتوانمی

؛دانندمیمترادفرابادموکراسیسیاسیتوسعهکهدستهآن-الف

؛اندداشتهتحقیقاتیتمرکزسیاسیتوسعهوبرتغییرکهدستهآن-ب

اندپرداختهسیاسیتوسعهتسلسلیمراحلوهابحرانتحلیلوجزیهتبهکهدستهآن-پ

(.883-8958:885القلم،)سریع

تقسیم سیاسی، کتابتوسعه در بدیع ارائهبرتران سیاسی نظریاتتوسعه بندیدیگریاز

اندکهبهشرحدهدومعتقداستسهجریاندرمطالعاتمربوطبهتوسعهسیاسیشکلگرفتهمی

است:ذیل

گراییاست.اینجریاندرصددتنظیموهایکالسیکتوسعهنخستینجریان،نظریه-الف

نظریهصورت جهانبندی و عام توضیحی ایدههای از و است اندیشهشمول و جامعهها های

توانلیپست،دال،دویچ،لرنر،هایشاخصاینجریانمیگیرد.ازچهرهالهاممی83شناسیقرن

(.8922:98آلموند،کلمن،پای،ورباوارگانسکیراذکرکرد)عبدالهیوراد،شیلز،
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.آوردگردراسیاسیتوسعهمختلفمعانیازکاملیفهرست"پایلوسین"8338سالدر

وقدرت،بسیجبهمنظمتحولوثباتسیاسی،نوسازیجملهازمتعددمعانیشاملویفهرست

سیاسیالزمشرایطملی،دولتیکعملیاتای،تودهسیجبومشارکتدموکراسی،ساختن

شدقانونیمیواداریتوسعهواجتماعیتحولچندجانبهفرایندازبعدیاقتصادی،توسعهبرای

(Huntington, 1988: 370).

شدهمطرحسیاسیتوسعهبابدرکهمتفاوتیتعاریفومعانیترکیبباکوشید"پای"

حرکتبهازبودعبارتسیاسیتوسعهاونظرازیابد.بنابرایندسترکیبیتتعریفیکبهبود،

:سوی

8 اینسیاسی؛سیستمدرافرادمیانفزایندهبرابری. مشارکتبهسیاسیتوسعهلحاظاز

ممکناین.استمربوطسیاسیهایفعالیتدرعمومیاقداموایتوده بهاستمشارکت

مردمشدنتبدیلاصلینکتهاما٬توتالیترباشدتحرکلیادرشکدموکراتیکتحرکصورت

استوضروریعمومیظاهرحاکمیتصورتکمدراینمورددست.استفعالشهروندانبه

شخصیهایتفاوتازجنبهبیشوکماجرادرباشدوهمگانیماهیتبایدداراینیزقوانین

توجسیاسیمقاماتبهیابیشودودستخارج هاصالحیتوهالیاقتدستاوردها،بههبایدبا

.سنتیاجتماعیهاینظامانتصابیدرروالنتیجهنهباشد،

8 اینمحیطباارتباطدرسیاسیسیستمفزایندهظرفیت. بهسیاسیتوسعهویژگیخود؛

دادنسیاسینظامتوانایی به«دادهابرون»در داردوبرجامعهتأثیرآنمیزانو اشاره .اقتصاد

بهاستوتمایلیاستاجراهمراهاثرگذاربراینوشرایطحکومتیوظایفبااجرایظرفیت،

مدیریت.عقالییکردنوحکومتکردنتخصصی

9 توسعهفرآیندقلبدرکهسیاسیسیستمدروندرساختارهاونهادهادرفزایندهتنوع.

نهفتهسیاسی )رحیمی، 8952بود این899: اختصاصیبرگسترشیاسیستوسعهویژگی(. و

داللتساختارکردن تمایلوکارگزاریمقامات.کندمیها وظایفمیها ومشخصیابند

ویژگیاین.باشدوجودداشتهحکومتدردرونکارمتعادلیباشندوتقسیمداشتهمحدودی

(.8958:85ساختارهاوروندهاست)قوام،مجموعهیکپارچهکردنمتضمنهمچنین

گابر عنوان تحت خود کتاب در پای لوسین و آلموند مقایسهسیاست»یل ایهای بیان«

کند.آندارندکهاگرنظامسیاسیچهارمشکلراحلکند،بهتوسعهسیاسیدستپیدامیمی
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چهارمشکلعبارتنداز:

ویکپارچگی؛سیاسیقدرتنفوذمشکل-الف

ها؛تودهدرمیانسیاسیونظامملینافعومملتبهوتعهدنسبتوفاداریایجادحس-ب

درشدنسهیمپیرامونویژهبهجدیدهایخواستهپیدایشموجبکهمشارکتمشکل-پ

شود؛میسیاسیگیریتصمیموقدرتامر

فرصتهمچونزندگیمختلفهایفرصتومادیامکاناتومنابعتوزیعروندایجاد-ت

حرفوکسبتحصیلی ایجاد و نظارتتادرآمد و... داشتهوکنترلزه  & Almond)باشد

Powell, 1966: 16-30). 

راپشتبحرانپنجبایدبرسد،رشدوتوسعهبخواهدبهاگرکشوریکهمعتقداستبایندر

ازبحرانپنجاین».بگذاردسر عبارتند هویت،: بحراننفوذ،بحرانمشارکت،بحرانبحران

ازیافتهتوسعهکشورهایتمایزوجهکهاست دمعتقاو«توزیعبحرانومشروعیت صنعتی،

فوقهایآمیزبحرانموفقیتطریقیبهدرگذشتهآنانکهاستدرآنتوسعهدرحالکشورهای

(.8923:859اند)سیفزاده،سرنهادهمشروعیتراپشتوهویتهایبحرانویژهبهرا

شناسی)یاسیاستشناسی(ازطریقدومینجریاندراینحوزهدرپیبازسازیجامعه-ث

ایانتزاعیفقطبههایصوریاستکهبهگونههایکالنورویآوردنبهنمونهوداعبانظریه

 )بدیع، است سیاسی نوسازی روندهای تمامی مشترک وجوه یافتن 8953دنبال از89: .)

انوآیزنشتادقابلهایشاخصاینجریان،بزرگانیچونهانتینگتون،اپتربندیکس،رکچهره

(.8922:98ذکرند)عبدالهیوراد،

بینمفهوم توسعه»هانتینگتونازصاحبنظرانمطرحدرمباحثتوسعه، نوسازی»و«  و«

هایاجتماعیگسترشیافتههایسیاسیبهدرونگروهمعتقداستکهدرفرایندنوسازیآگاهی

درونسیاستبسیجمیواینگروه به دها نهادمندیشوند. بعدتوسعهسیاسیویبرمسأله ر

ایجادنهادهایسیاسیمی بهمفهومآفرینشو داندکهدارایتأکیدکردهوتوسعهسیاسیرا

پیچیدگی)درمقابلسادگی(،هاییازقبیلتطبیقویژگی پذیری)درمقابلانعطافناپذیری(،

-8955:82گسیختگی(است)هانتینگتون،استقالل)درمقابلتابعیت(وانسجام)درمقابلازهم

نوسازیممکناستبرحسب(.درنظریههانتینگتوننوسازیهمیشهبهتوسعهنمی35 انجامد.

اینکهروندنهادینهشدنباگسترشمشارکتسیاسیهمراهباشدیانه،بهزایشدونوعنظام
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کاهشنیروهایاجتماعی«عهمدنیجام»بینجامد.در«جامعهپرهتورین»و«جامعهمدنی»سیاسی

صحنه به آنها ورود میو بازینهادهاییمتعادل راسیاستبا مشارکتآنها قادرند که شود

برعکسمشخصه بخشند. نظم و تورین«سازمان پره جامعه بی« و مستقیم واسطهرویارویی

گیرند.ازیشمینیروهایاجتماعیاستکههریکبرایرسیدنبههدفشیوهخاصخودراپ

قاعدگینظمیوبیاینرومشارکتسیاسیدراینجوامعبهدلیلسطحپاییننهادینگی،بابی

دانشگاهیکاربیآموختگاندانشو،دانشجویان8335دهههایسالدرمثالهمراهاست.برای

رانگرانیتایلندوبرمهکره،کشورهایدر یختندبرانگکشورهاآنحکومتبرایهایی

(Huntington, 1988: 52)بهجامعهنوعاولتوسعهیافته)ازنظرسیاسی(می گویندوبهجامعه.

(.8925:33دهند)بدیع،نوعدومدرحالانحطاطلقبمی

سومینجریان،درپیآناستتابارجوعبهتاریخ،بهتوضیحیجامعومنحصربهفرد-ج

(.ازجملهمتفکرانمنصوببهاینجریان8925:83بد)بدیع،یاازتوسعهسیاسیهرجامعهدست

تیلیواسکاچپولرامی تواننامبردفکری،کسانیچونوالرستین،آندرسون،برینگتونمور،

(.8922:99)عبدالهیوراد،

توانتعریفیکلیازتوسعهاکنونباتوجهبهنظریاتارائهشدهدرموردتوسعهسیاسیمی

هاوشرایطتوسعهسیاسیبخشیازفرایندپیچیدهتوسعهملیاستکهزمینه»رائهداد:سیاسیا

کندوحاصلالزمرابراینهادینهکردنامرمشارکتورقابتسیاسیدرونجامعهرافراهممی

(برایناساستوسعه92)عبدالهیوراد،همان:«نهاییآنافزایشتوانمندینظامسیاسیاست.

رشدسیاسی بهناپذیریانعطافازسیاسینظامیکهراندازهواستمترادفدموکراسیبا

یگانگیبهپراکندگیازوخودمختاریبهرویازدنبالهبهپیچیدگی،ازسادگیپذیری،انعطاف

باتوجهبهمطالب.یابدافزایشمینظامنیزدرآنسیاسیتوسعهنسبتهمانبهپیداکند،گرایش

 شده، مولفهمیگفته دولت،توان موضوع؛ سه در را سیاسی توسعه به گذار چهارگانه، های

هایچهارگانهگذار.بهعبارتدیگرمولفه(Pye, 1963: 19)مدنی،مردموجامعهبیانکردجامعه

کند.درموردتفاوتبینجامعهمدنی،مردموجامعهبایدگفتدراینسهمحورنمودپیدامی

 از منظور مجموعهکه مدنی، نقشسازمانجامعه تشکیالتغیردولتیاستکه و نهادها ها،

هایاجتماعیوحکومترابرعهدهدارندودرمقابلمنظورازمردموواسطهبینافرادوگروه

بررسی با ادامه در غیرتشکیالتیدارد. غیرسازمانیو جنبه هستندکه شهروندان همان جامعه
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شود.اینمحورها،اینتمایزاتآشکارترمیهایهرکدامازشاخص


 های توسعه سیاسی شاخص

  دولت
هایذیلاست:دولتدرجامعهتوسعهیافتهدارایویژگی

درجامعهسیاسیتوسعهیافتهتصمیماتکشور: اداری نظام در ضابطه و قانون حاکمیت *

حالتشخصیخارجمی قوانینخااز ضوابطو مورد برایهر و استکهشوند صیحاکم

کنندوپیدامیهمگانیماهیتشود.برایناساساستکهقوانینگیریمیهاتصمیمبراساسآن

سیاسیمقاماتبهیابیشوندودستمیخارجشخصیهایتفاوتازجنبهوبیشکماجرادر

توجه با باشد،صالحیتوهالیاقتدستاوردها،بهباید هاینظامیدرانتصابروالنتیجهنهها

 (.8923:888سنتی)عالم،اجتماعی

بحثیکی:کرداشارهموضوعدوبهتوانمیموردایندر:کشور اداره در تمرکززدایی* 

بهکشورامورادارهدرتمرکززداییبحثدیگریوکشورگانهسهقوایبینوظایفتفکیک

دخیلخودمحلیتصمیماتذاتخادرقانونچارچوبدرنیزمحلیداخلیمناطقکهنحوی

(.8923:882عالم،)باشند

صورت:حکومت کردن تخصصی*  به که است منضبط اداری نظام دارای حکومت

پیچیدگیخاصیحاکم و تفکیککارکردها اینسازمان در است. یافته سازمان تخصصی،

(.888-8923:883است)عالم،

ک:روندها و ساختارها یکپارچگی*  حال عین تفکیکدر دارای حکومت ساختار ه

هایمختلفحکومتیمشخصشدهاستکارکردهااستووظایفواختیاراتدربینسازمان

هاوجوددارد،امادرنهایتبینایننهادهانوعیهماهنگیویکپارچگیوتقسیمکاردربینآن

کند.سیجمعمیدرروندهاوساختارهاوجودداردکههمگیآنهارادرقالبیکنظامسیا

جامعه:دولت درآمدی منابع*  یافته، توسعه منابعجامعه به دولت آن در که است ای

درآمدیغیررانتیوابستهباشدزیراوابستگیدولتبهمنابعرانتیخودضدتوسعهاستومنجر

:8928شود)بشیریه،تفاوتیدولتبهمردموازطرفدیگرمردمبهدولتمیبهجداییوبی

885-858.)
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یافتهبهدالیلمختلف)کهدرادامهدرجامعهتوسعه:سیاسی و اداری فساد وجود عدم* 

ترینیابد.یکیازمهمدرمدلنمایشخواهیمداد(فساداداریوسیاسیبهحداقلکاهشمی

بهاییمثلاحزاشودوجودبازدارندهعواملیکهباعثجلوگیریازفساداداریوسیاسیمی

 (.Huntington, 1968: 24)سیاسیرقیبوجامعهمدنیقویاست

یافتهایناستکهدولتهایدولتدرجوامعتوسعهیکیازویژگی:سیاسی نظام نفوذ* 

برتمامنقاطسرزمینیخودحاکمیتداردوتواناییاعمالنفوذبرتمامکشورراداردوهمچنین

.(Binder, 2015: 66)شودرزمینیخوداعمالواجرامیشدهآنبرگسترهدولتسقوانینوضع

بهسزایینقشملییکپارچگیامردرکهنیزسیاسییکپارچگی:سیاسی یکپارچگی* 

سیاسی.درفرایندهایبهنسبتسیاسیجامعهاعضایاتفاقنظروهمگراییازعبارتستدارد،

رسندوساسیسیاسیبهجمعبندیمیهایسیاسینسبتبهراهبردهایااینوضعیتتمامگروه

(.8939:88هاودرمسیرراهبرداست)زیباکالمومقتدایی،تنهاتفاوتآنهادرتاکتیک


 مدنی جامعه
ها،نهادهاوتشکیالتغیردولتیاستکهنقشواسطهایازسازمانجامعهمدنیمجموعه

جامعههایاجتماعیازیکسووحکومتازسبینافرادوگروه برعهدهدارند. ویدیگررا

شودکهفارغازدخالتقدرتایازروابطاجتماعیاطالقمیمدنیدرتعریفیدیگربهحوزه

مجموعه و است انجمنسیاسی موسسات، نهادها، از تشکلای و مدنیها و خصوصی های

دربرمی)غیرخصوصی( ایننهادها(.8925:983؛بهنقلازبشیریه،8939:3گیرد)عباسی،را

بسطمشارکتمردمی شدنآزادیو قدرتهستندضامننهادینه مهار در ،اقتدارگرهایکه

ترینابعادجوامعمدنیتأثیرگذاروقوییکیازمهموجودجامعهکنندنقشاساسیراایفامی

شود،ایجادخألدرکهنیستایپدیدهآننهادهایوهاتشکلمدنی،یافتهاست.جامعهتوسعه

وفرهنگیسیاسی،ساختارهای.آیدمیپدیدکشوریکدرونیواوضاعشرایطدرونازبلکه

دارندبهسزایینقشمدنیهایگسترشتشکلبرکشوریکدرحقوقی بهیابیدستبرای.

هایتشکلفعالیتقانونیـسیاسیهایکهمحدودیتاستآنبهنیازپویاومؤثرمدنیجامعه

یابدکاهشنیمد بستربایدقدرتساختاراساساینبر. و فعالیتبرایرامناسبفضا

.آوردفراهم...(واجتماعیهایجنبشمدنی،هایانجمنمطبوعات،)مدنیمستقلهایتشکل
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پردازیم.هایاینبعدمیدرذیلبهویژگی

امعهمدنیدرکشورهایهایجترینمولفهیافتهوقوی:یکیازمهم*وجوداحزابسازمان

هاباشند.وجودیافتهوجوداحزابیاستکهدارایعمریبیشترازرهبرانوبنیانگذارانآنتوسعه

شود:ترینآنهااشارهمیاحزابخودمعلولعواملبسیاریاستکهدرذیلبهمهم

احزاب؛لغواحیاناًوفعالیتپیدایش،زمینهدرموثرقوانینوجود-

سیاسی؛احزابازدولتیحمایتزمینهدرموثرقوانینوجود-

مردم؛بیندرحزبیعملکردفرهنگوجود-

مردان؛دولتبیندراحزاببهنسبتمثبتتفکروجود-

ویژگی:غیردولتی های سازمان وجود * از سازمانیکی وجود مدنی جامعه هایهای

نمایندگیازمردمدرجهتحمایت به تأمینمنافعآنازحقوقآنمختلفاستکه و هاها

هایتوانندگسترهوسیعیرادربرگیرندکهشاملانواعسازمانهامیگیرد.اینسازمانشکلمی

صنفی،تخصصی،اجتماعیومواردیازاینقبیلاست.
 در مدنی جامعه های نهاد مشارکت برای شده تعریف ساختارهای و قوانین وجود* 

هایالزمبرایمشارکتآندرتواندموثرباشدکهزمینهیدرصورتیمیجامعهمدن :سیاست

آن حمایتاز قوانینیبرایفعالیتو نباشدو سازمانمدنینهادینه اگر سیاستفراهمشود.

وجودنداشتهباشد،تواناییایفاینقشخودرابهدرستیندارد.

تواندموثرواقعشودکهیمیجامعهمدنیدرصورت:مدنی جامعه دموکراتیک عملکرد* 

 اگرجامعه ازطریقخوددموکراتیکعملکند. رقبا بردولتو اعمالنفوذ مدنیدرصدد

آید.هایغیردموکراتیکباشد،فضایمناسببرایتوسعهجامعهبهوجودنمیروش
 

 (شهروندان) جامعه و مردم
دهند.همانطوررراانجاممیمردمدرروندتوسعهسیاسییکجامعه،بخشمهمیازکا

جامعه رویکردهای در یککه خام مواد عنوان به مردم و جامعه است، مطرح شناختی

کندهایخودراازدرونجامعهخودکسبمیشوندونظامسیاسیویژگیسیاسیتلقیمینظام

هرچندکهارتباطمتقابلبیودرقالبهمانجامعهبهایفاینقشمی ننظامسیاسیوپردازد.

تأثیر سیاسی نظام بر محیطسیاسی و جامعه که طور یعنیهمان است. انکار غیرقابل جامعه
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کند.بدینترتیبسیاسیاعمالمیگذارد،نظامسیاسینیزتأثیراتخودرابرجامعهومحیطمی

 توسعه فرایند بخشمهمیدر جامعه و ویژگیسیاسیمحسوبمیمردم جمله از هایشود.

جامعهومردمدرجامعهتوسعهیافته،مواردذیلاست:

وحقوقازوکنندمیبرخوردنظامباسیاسیآگاهیودیدبامردمیکه:سیاسی آگاهی* 

خوداعتقاداتونظراتصحیحهایراهازآگاهند،جمعقبالخوددرهایمسئولیتوتکالیف

خودبهمتعلقرادولتوکشورمردم،کهایامعهجچنین.رسانندمیمسئولینونظامبهرا

کمالنقطهکهدولتومردمبینمتقابلاعتمادوشرکتکردهسیاسیهایفعالیتدرداند،می

(.8925:855شود)نصوحیان،ایجادمیاست،سیاسیپذیریجامعهدر

وامنیتبهچیز،هرازبیشسیاسیتوسعه:اجتماعی روابط در اعتماد عنصر وجود* 

میاناعتمادبرقراریسایهدرتنهاآرامشیوامنیتچنینواستنیازمندحوزهسیاسیدرآرامش

طراحیآنهامیاناعتمادایجادبرایهاییمکانیسمبایدبنابراین.شودمیمردمحاصلوحاکمان

اطمینان،حترام،اباتنگاتنگیارتباطکهاستاجتماعیسرمایههایمؤلفهازیکیاعتماد.کنیم

عمومی،گذاریسیاستاصلیمشکلباکهداردمدنیجامعهواجتماعیانسجامپذیری،جامعه

داردارتباطاجتماعی،هماهنگیتداوموبرقراری بهبیشترکارشناسانومتخصصینهرچند.

ایهچارچوبونرمابزارهایکهنیستشکیولیدارندتوجهمادیونهادیرسمی،ابزارهای

متغیرهایازاستمسلطاجتماعیزندگیبرمردمسطحدرکهاخالقیتمایالتوشناختی

چهاردررااعتمادروابط.استآنبهوابستهنهادهاموفقیتامکانکهآیداصلیبهحسابمی

:کردتقسیمتوانمیحوزه

دیگر؛شهروندانبهشهرونداناعتماد -

سیاسی؛نخبگانبهشهرونداناعتماد -

یکدیگر؛بهنخبگاناعتماد -

 .(8925:833نصوحیان،)شهروندانبهنخبگاناعتماد -

جامعهومردمیظرفیتتوسعهدارندکهذهنیت:ملی تعلق احساس و ملی همبستگی* 

ایومحلیخارجشدهباشندودرعینحالکهخودرامتعلقبهگروهیاهایقبیلههاازقالبآن

بتبهنظامسیاسینیزاحساستعلقکنندوخودراجزئیازآنبدانند.دانند،نسقومخاصیمی

وطنانخودتلقیکند.بدینترتیباستدرمقابلافراددیگررانیزدرداخلکشوربهعنوانهم
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(.8925:55گیرد)بدیع،کهانسجامووحدتداخلیدرقالبنظامدولتملیشکلمی

ایاستکهبهجامعهتوسعهیافته،جامعه:جامعه در یرناپذ آشتی های شکاف وجود عدم* 

هایجامعههمگنایناستکهدربودنرسیدهباشد.ازجملهویژگینوعیهمگنیویکدست

:8922قوام،)ایوقومیوجودنداشتهباشدناپذیرطبقاتی،محلیومنطقههایآشتیآنشکاف

855).


 روش پژوهش: تحلیل محتوا
اینمقال برنامهدر سیاسیدر توسعه )بررسیجایگاه موردنظر برایبررسیموضوع هایه

ازروشتحلیل توسعه( استفاده قبلازاینکهبهتحلیلبرنامهمحتوا دراینجا است. هایشده

روشبهطورمختصردرموردتوسعه،دررابطهباموضوعموردنظربپردازیم،ابتداالزماستبه

)تحلیلکارگرفته وهمچنیننحوهشده توضیحاتییبهمحتوا( کارگیریآندراینپژوهش،

 ارائهشود.

هایمندرجدرآثارانواعگوناگونپیامتوانآنرادربارهتحلیلمحتوا؛روشیاستکهمی

مقاله خطابهادبی، رسمی، اسناد اعالمیههایروزنامه، گزارشها، هایاجتماعات،هایسیاسی،

واژههاینیمههایشنیداری،دیداریوگزارشمصاحبهبرنامه هاییکهرهنمودیبهکاربست.

هادرجمله،ساختمانها،وجهآرایشآنبرد،بسامدآننویسنده،سخنرانیاپاسخگوبهکارمی

وشدبهشناختیکهامحققمیخطابهوچگونگیبسطآن،منبعاطالعاتیهستندکهبرمبنایآن

 کامپنهود، و )کیوی 8923دستیابد. :895 را محتوا کلوسکریپندورفتحلیل تکنیک"(

(.83-8935:3کند)کریپندورف،تعریفمی"پژوهشیاستنباطمعتبرازمتن

استفاده روشتحلیلمحتوا از اینمقاله در اینکه به توجه نحوهبا ادامه در است، شده

توض را میکاربستآن نوشتهیح متن مشخصکردیم؛ را تحقیق متن ابتدا در قانوندهیم.

درادامهباتوجهبهموضوعهایتوسعهمصوبمجلسبهبرنامه عنوانمتنتحقیقانتخابشد.

هاباشیم،مشخصکردیم.بدینمنظورتحقیقمتغیرهاییراکهبایددرمتندرصددشناساییآن

تعیینابعادومؤلفهبهتعریفمفهومتوسعهسیاسی نتیجهها،وشاخص، اینهایآنپرداختیم.

کاربهشرحزیراست:
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 آن یها شاخص و ها مولفه ابعاد، ،یاسیس توسعه: 1 جدول

 ها شاخص ها مولفه ابعاد مفهوم

توسعه
سیاسی

دولت

حاکمیتقانونوضابطه
درنظاماداریکشور

اداریپایبندیبهضوابطبهجایروابطدرنظام
کشور

یکپارچگیسیاسی
نظراعضایجامعهسیاسینسبتبهراهبردهایاتفاق

اساسیکشور
اعمالنفوذنظامسیاسیدرتمامنقاطکشورنفوذنظامسیاسی

وریوعدموجودبهره
فساداداریوسیاسی

کاهشفساداداریوسیاسی

منابعغیررانتیمنابعدرآمدیدولت
چگیساختارهاویکپار

روندها
هماهنگیویکپارچگیبینانواعنهادهاو

ساختارهاینظامسیاسی
تخصصیکردن

حکومت
هایآموزشیضمنخدمتدوره

بهکارگیریافرادبراساستخصص

تمرکززداییدراداره
کشور

آمایشسرزمینی
سازیخصوصی
هایمحلیشوراهاودستگاه

هایصنفیتخصصیتشکلمشارکت

جامعه
مدنی

وجوداحزاب
یافتهوقویسازمان

درزمینهپیدایش،فعالیتواحیاناًلغواحزابقوانینموثر
قوانینموثردرزمینهحمایتدولتیازاحزابسیاسی

حزبیدربینمردموجودفرهنگعملکرد
تفکرمثبتنسبتبهاحزابدربیندولتمردان

هایزمانوجودسا-
غیردولتی



وجودقوانینو-
ساختارهایتعریفشده

هایبرایمشارکتنهاد
مدنیدرسیاستجامعه

هایسیاسیقوانینمربوطبهآزادی-
قانونحقوقشهروندی-
هاقانونمربوطبهرسانه-

عملکرددموکراتیک-
جامعهمدنی



مردمو
جامعه

آگاهیسیاسی
دروجودعنصراعتماد
روابطاجتماعی

یکدیگربهنخبگاناعتماد
شهروندانبهنخبگاناعتماد
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دیگرشهروندانبهشهرونداناعتماد
سیاسینخبگانبهشهرونداناعتماد

همبستگیملیواحساس
تعلقملی



هایعدموجودشکاف
ناپذیردرجامعهآشتی

شکافطبقاتی
ایشکافمحلیومنطقه
شکافقومی



شدهاست.باتوجههایتوسعهسیاسیاختصاصدادهولشمارهیکبهابعادوشاخصجد

هایتوسعهسیاسیدرواحدهایموردبررسیهاوشاخصبهاینجدولسعیدرشناساییمولفه

شود.راداشته.بنابراینمتن،باتوجهبهاینجدولتحلیلمی

وشاخص نوبتبهپسازمشخصکردنمتغیرها بهها، اینجا در واحدبندیمتنرسید.

هافصلمجدداًهایآنواحدبندیکردیم.ترابتدامتنقانونبرنامهرابهفصلمنظوربررسیدقیق

عنوانواحدزمینهدررابه"ماده"هاتجزیهکردیموبدینترتیبآندهندههایتشکیلرابهماده

وضعیته بررسی به و انتخابکردیم تحقیق مشخصاین متغیرهای به توجه با ماده شدهر

ماده از وضعیتهرکدام ادامه در نشانهپرداختیم. را برنامه بدینهایقانون و گذاریکردیم

شود.تحلیلواستنباطرسیدیمکهدرادامهبیانمیترتیببهمرحله


 های توسعه تحلیل تجربی برنامه

شدبهبررسیشناسی(بهآنپرداخته)روشهاییکهدرقسمتقبلسازیباتوجهبهشاخص

هایسوم،چهارم،پنجموششمدررابطهباموضوعتحقیق)توسعهسیاسی(پرداختیم.متونبرنامه

میزانپرداختنبهتوسعهازجملهمواردیکهدراینرابطهموردبررسیقرارگرفته اندشامل؛

میزانپرداختنسیاسیدرهرکدامازبرنامه ازها، بهابعادمختلفتوسعهسیاسیدرهرکدام

هایتوسعهدررابطهباموضوعتحقیقاستکهنتایجهایبینبرنامههاوشباهتهاوتفاوتبرنامه

شود:آنبهصورتذیلارائهمی
 

 توسعه ششم و پنجم چهارم، سوم، هایبرنامه در سیاسی توسعه به پرداختن میزان

ازمجموعهبرنامهسومتوسعهازل برای"ماده"حاظساختاروقالب، هاتشکیلشدهاست.



های توسعه جمهوری اسالمی ایران بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه  111 
 

بهعنوانواحدزمینهانتخابکردیمودرادامهبهبررسی"ماده"بررسیاینبرنامه هایآنرا

ماده آنمیموضوعتحقیقدر هایتشکیلدهنده از مذکور برنامه تشکیل833پردازیم. ماده

شده اینمواد، مجموع از درصدفراوانیمواد38است. موضوعتحقیقمرتبطاست. با ماده

هایدرصداست.درجدولذیلموادمرتبطباهریکازشاخص98.88مرتبطدراینبرنامه

اند:توسعهسیاسیدربرنامهسومتوسعهآوردهشده
 

 : مواد مرتبط با توسعه سیاسی در برنامه سوم توسعه1 جدول

 های مرتبط ماده ها شاخص ها مولفه ابعاد مفهوم

توسعهسیاسی


دولت

فسادوجودعدمووریبهره
 سیاسیواداری


8-8-9-3-35-83-
38-33-885-888-

 حکومتکردنتخصصی

هایآموزشیضمندوره
خدمت

885-

بهکارگیریافرادبر
اساستخصص



 کشورادارهدرزداییتمرکز

ینیسرزمآمایش
55-58-58-59-53-
53-55-52-28-28-

832-

سازیخصوصی

3-85-88-88-89-
83-88-83-85-82-
82-95-98-99-93-
83-32-888-888-

882-883-
هایدستگاهوشوراها

محلی
893-895-883-

هایتشکلمشارکت
تخصصیصنفی



-823-33سایرموارد
درضابطهوقانونحاکمیت
کشورادارینظام



-35دولتدرآمدیمنابع
-883سیاسینظامنفوذ
-829-825روندهاوساختارهایکپارچگی
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جامعه
مدنی

وجوداحزابسازمانیافتهو
قوی



-828-882-853غیردولتیهایسازمانوجود
ساختارهایوقوانینوجود
مشارکتبرایشدهتعریف

سیاستدرمدنیجامعههاینهاد

شهروندیحقوققانون

-835هاقانونمربوطبهرسانه

مردم
و
جامعه

آگاهیسیاسی

هایعدموجودشکاف
ناپذیردرجامعهآشتی

طبقاتیشکاف

ایشکافمحلیومنطقه
85-888-839-838-

839-835-
تعلقاحساسوملیهمبستگی

ملی




مادهتشکیلشدهاست.دراینبرنامهمجموعموادی838ازبرنامهچهارمتوسعهدرمجموع

هامادهاست.شمارهاینموادوارتباطآن25اند،کهمرتبطباتوسعهسیاسیتشخیصدادهشده

است.اگربخواهیمدرصدنشاندادهشده8هایتوسعهسیاسیدرجدولباهریکازشاخص

درصدمواد85راینبرنامهرامحاسبهکنیم،موادمرتبطفراوانیموادمرتبطباتوسعهسیاسید

مشاهدهکرد.8تواندرنمودارشوند.اینوضعیترابهخوبیمیبرنامهراشاملمی


 : مواد مرتبط با توسعه سیاسی در برنامه چهارم توسعه3 جدول

 های مرتبط ماده ها شاخص ها مولفه ابعاد مفهوم

توسعهسیاسی


دولت

فسادوجودعدمووریبهره
سیاسیواداری


8-5-93-23-883-895-

892-893-838-833-
888-889-883-

 حکومتکردنتخصصی

دورههایآموزشی
ضمنخدمت

83-

بهکارگیریافرادبر
اساستخصص

838-839-833-

کشورادارهدرتمرکززدایی
سرزمینیآمایش

58-59-53-52-28-28-
29-833-

یسازخصوصی
3-3-83-85-88-88-82-

83-858-885-893-
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دستگاهوشوراها
محلیهای

33-858-

هایتشکلمشارکت
تخصصیصنفی

95-888-

-838-898-893-22سایرموارد
درضابطهوقانونحاکمیت
کشورادارینظام



-8-8دولتدرآمدیمنابع
-888-58سیاسینظامنفوذ
-883-885-888-88-89روندهاوساختارهایکپارچگی

جامعه
مدنی

وجوداحزابسازمانیافتهو
قوی

883-

غیردولتیهایسازمانوجود
35-32-858-853-885-

888-888-835-
ساختارهایوقوانینوجود
مشارکتبرایشدهتعریف
درمدنیجامعههاینهاد

سیاست

حقوققانون
شهروندی

855-895-898-

قانونمربوطبه
هارسانه

883-

مردم
و
جامعه

-853آگاهیسیاسی

هایعدموجودشکاف
ناپذیردرجامعهآشتی

-33-38-9طبقاتیشکاف
شکافمحلیو

ایمنطقه
85-83-85-95-88-23-

38-859-
تعلقاحساسوملیهمبستگی

ملی
853-885-

 
توسعهسیاسیدرمادهت898برنامهپنجمتوسعهاز شمارهموادمرتبطبا شکیلشدهاست.

بردتوانپیاست.باتوجهبهمحلقرارگرفتنشمارهموادمرتبطدرجدول،میجدولذیلآمده

طورهایتوسعهسیاسیمرتبطاست.همانهاوشاخصکهمادهموردنظرباکدامیکازمولفه

مادهآنباتوسعهسیاسی32دبرنامهپنجمتوسعهشود،ازمجموعمواکهدرجدولمشاهدهمی

دهندهبرنامهاستکهایندرصدمجموعموادتشکیل83مرتبطاست.درصدفراوانیاینمواد

تواندرنمودارسهمشاهدهکرد.وضعیترامی
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 : مواد مرتبط با توسعه سیاسی در برنامه پنجم توسعه2 جدول

 های مرتبط ماده ها شاخص ها مولفه ادابع مفهوم

توسعهسیاسی


دولت

فسادوجودعدمووریبهره
 سیاسیواداری


33-38-35-58-53-23-

883-858-882-888-
883--889 

حکومتکردنتخصصی

هایآموزشیدوره
ضمنخدمت

852-

بهکارگیریافرادبر
اساستخصص

885-

کشورادارهدرتمرکززدایی

سرزمینییشآما
852-853-828-828-
829-823-823-883-

سازیخصوصی
83-82-55-858-882-
883-885-882-838-839-

885-885-838-833-
هایدستگاهوشوراها

محلی
859-853-

هایتشکلمشارکت
تخصصیصنفی

92-833-889-

سایرموارد
درضابطهوقانونحاکمیت
کشورادارینظام



-893-885دولتدرآمدیمنابع
-859-858-832سیاسینظامنفوذ

وساختارهایکپارچگی
روندها

83-83-88-83-55-

جامعه
مدنی

یافتهووجوداحزابسازمان
قوی



-59-88غیردولتیهایسازمانوجود
ساختارهایوقوانینوجود
مشارکتبرایشدهتعریف
دردنیمجامعههاینهاد

سیاست

-895-885-888شهروندیحقوققانون

-85هاقانونمربوطبهرسانه

مردمو
جامعه

آگاهیسیاسی
-93طبقاتیشکافهایعدموجودشکاف
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شکافمحلیوناپذیردرجامعهآشتی
ایمنطقه

83-98-93-25-23-898-
883-825-833-853-

احساسوملیهمبستگی
ملیتعلق





اینبرنامهآخرینبرنامهتوسعهدرج.ا.ا883برنامهششمتوسعهاز مادهتشکیلشدهاست.

گیرد.بارادربرمی8355استکهدرحالحاضردرحالاجراستودورهزمانیآنتاسال

 مجموع از که مشخصشد توسعه ششم این883بررسیمحتوایبرنامه تشکیلدهنده ماده

هاییکهانجامشد،مرتبطباتوسعهسیاسیتشخیصسازیمادهآن،باتوجهبهشاخص83برنامه،

طورکهنمودارچهارنشانشد.اگربخواهیماینمقداررابهدرصدفراوانیبیانکنیم،همانداده

هادهد.شمارهموادمرتبطباتوسعهسیاسیونوعارتباطآندرصدرانشانمی39دهد،عددمی

هایتوسعهسیاسیدرجدولذیلآمدهاست.شاخصبا
 

 توسعه مشش برنامه در یاسیس توسعه با مرتبط مواد: 3 جدول

 های مرتبط ماده ها شاخص ها مولفه ابعاد مفهوم

توسعهسیاسی


دولت

وجودعدمووریبهره
سیاسیواداریفساد


8-9-10-14-17-18-
22-28-29-39-115- 

116- 117- 118- 5-67  

حکومتکردنتخصصی

هایآموزشیضمندوره
خدمت



بهکارگیریافرادبر
اساستخصص



ادارهدرتمرکززدایی
کشور

  -80-27-26-7سرزمینیآمایش

سازیخصوصی
3-88-83-88-93-39-
33-32-85-88-88-32-
58-53-58-38-855- 

هایدستگاهوشوراها
محلی



هایتشکلمشارکت
تخصصیصنفی



سایرموارد
ضابطهوقانونحاکمیت

کشورادارینظامدر
95-
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  -122 -6دولتدرآمدیمنابع

سیاسینظامنفوذ
وساختارهایکپارچگی

روندها


جامعه
مدنی

وجوداحزابسازمان
یافتهوقوی

858-

هایسازمانوجود
لتیغیردو



وقوانینوجود
شدهتعریفساختارهای

هاینهادمشارکتبرای
سیاستدرمدنیجامعه

شهروندیحقوققانون

قانونمربوطبهرسانهها

مردمو
جامعه

 آگاهیسیاسی
عدموجودشکافهای

ناپذیردرجامعهآشتی
 -59 -83-3 -79-78-81طبقاتیشکاف

  -2 -112 -ایهشکافمحلیومنطق

احساسوملیهمبستگی
ملیتعلق

-35-38-23-55-39-

 

توسعهسیاسیدر نمودارذیلدرصدفراوانیموادمرتبطوهمچنینموادغیرمرتبطبا در

دهد:برنامهسوم،چهارم،پنجموششمتوسعهنشانمی
 

 
 های سوم تا ششم : درصد فراوانی مواد مرتبط با توسعه سیاسی در برنامه1 نمودار
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 توسعه ششم و پنجم چهارم، سوم، های برنامه در سیاسی توسعه ابعاد
توسعهسیاسیرادرسهبعددولت،جامعهمدنی،سازیآمدطورکهدرقسمتشاخصهمان

تقسیم جامعه و مردم مولفهو کدام، برایهر شاخصبندیو و اینجاشدهاییتعریفها در .

اندازهخواهیمببینیمکهدرهریکازبرنامهمی چه اینابعادچگونهوتا ایموردهایتوسعه

اند؟توجهبوده

 از سوم 833برنامه مجموع در استکه تشکیلشده موضوع38ماده مرتبطبا آن ماده

،ششمادهآندربعد"دولت"دهآندربعدما88مادهمرتبط،38تحقیقاست.ازمجموعاین

گیرد.جایمی"جامعهمدنی"ودرنهایتچهارمادهآندربعد"جامعهومردم"

از بدینترتیبکه دربرنامهچهارمنیزاولویتابعادتوسعهسیاسیمثلبرنامهسوماست.

مادهدر83،"دولت"بعدمادهدر89مادهمرتبطباتوسعهسیاسی،بهترتیباولویت،25مجموع

گیرد.جایمی"جامعهمدنی"مادهدربعد89ودرنهایت"جامعهومردم"بعد

اولویتبرنامه نیز پنجمتوسعه برنامه سیاسیدر توسعه ابعاد در چهارم و هایتوسعهسوم

تغییررخافتد.منتهادرشدتآنهاهااتفاقنمیشودوبدینترتیبتغییریدراولویتتکرارمی

،"دولت"مادهآندربعد85مادهمرتبطباتوسعهسیاسی،32دهد.بدینترتیبازمجموعمی

گیرد.جایمی"جامعهمدنی"مادهآندربعد3و"جامعهومردم"مادهآندربعد88

برنامه همانند توسعه، ششم برنامه اولویتدرنهایتدر قبلی میهای تکرار اینها به شود.

درصددر53بااختصاصبیشترینفراوانیبهخودبهمقدار"دولت"ترتیبکههمانندسابقبعد

درصد8با"جامعهمدنی"درصدو83با"جامعهومردم"گیردوبعدازآنابعادصدرقرارمی

گیرد.جدولونمودارذیلفراوانیودرصدفراوانیهریکازابعادتوسعهسیاسیدرقرارمی

دهند.هایسوم،چهارم،پنجموششمتوسعهنشانمیبرنامه
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 توسعهو ششم  پنجم ،چهارم سوم، یها برنامه در یاسیس توسعه مختلف ابعاد یفراوان درصد و یفراوان: 6 جدول

 ابعاد
 

 ها برنامه

 جامعه و مردم جامعه مدنی دولت
مجموع مواد 

 مرتبط

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 

 وانیفرا
 فراوانی

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

%38855%33.35%33.38%8829.25برنامهسوم
%25855%8385.85%8983.88%8933.88برنامهچهارم
%32855%8885.33%32.28%8559.88برنامهپنجم
%83855%8983%88%3553برنامهششم



 

 های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه درصد فراوانی ابعاد مختلف توسعه سیاسی در برنامه: 2 نمودار

 

 لحاظ از توسعه ششم و پنجم چهارم، سوم، های برنامه بین های شباهت و ها تفاوت

  سیاسی توسعه به پرداختن
هابهمبحثتوسعهسیاسیاست.اهم،پرداختنهمهآنهایتوسعهباولیننکتهتشابهبرنامه

هایچهارگانهتوسعهموردشدهدرهمهبرنامهبرهمیناساستوسعهسیاسییکیازمسائلمطرح

شوند.دومینهایتوسعهدرمیزانپرداختنبهآنازهممتمایزمیبررسیاست،هرچندکهبرنامه

برنامه در که نتشابهی از توسعه همههای در که است این دارد، وجود تحقیق موضوع ظر
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مدنیتوسعهسیاسیهمیشهدراولویتآخروبعدازابعاددولتوهایتوسعهبعدجامعهبرنامه

سیاسی،بیشترتأکیدبربعددولتواست.بهعبارتدیگردرتوسعهجامعهومردمقرارگرفته

است.مدنیبودهپسازآنجامعهومردمودرنهایتجامعه

توانبهآناشارهکرد،حرکتروبهجلو،درهایتوسعهمینکتهدیگریکهدرتشابهبرنامه

را"مدنیجامعه"درتوسعهسیاسیاست.برنامهسومموادیازبعد"مدنیجامعه"توجهبهبعد

نحویک به پیشرفتکرد، توسعه چهارم برنامه در روند این گنجاند. خود در بعد جامعه"ه

موقعیتهم"مدنی به تقریبا بعد با مردم"تراز و با"جامعه را اینمقدار بخواهیم اگر رسید.

 دولت؛ بعد دهیم، نشان فراوانی 33.88درصد مدنی؛ جامعه بعد و83.88درصد، درصد

دهد.درصدرادربرنامهچهارمبهخوداختصاصمی85.8درنهایتبعدجامعهومردم؛

گرددومجددابعدجامعهاینوضعیتدربرنامهپنجموششمدوبارهبهحالتقبلبرمیاما

گیرد.دربرنامهپنجمبهترتیبدرصدمدنیبافاصلهزیادازابعاددیگردراولویتآخرقرارمی

 ابعاد مواد «دولت»فراوانی مردم»، و جامعه » مدنی»و جامعه » ترتیب، درصد،59.88به

جامعه»،«دولت».استوایندربرنامهششمبهترتیبدرصدفراوانیموادابعاد2دودرص85.33

درصداست.8درصدو83درصد،53،«جامعهمدنی»و«ومردم

توانبهنکاتیچندآمدهدرخصوصچهاربرنامهتوسعهمیاکنونباتوجهبهآماربهدست

همان دهد،درهرچهاربرنامهتوسعهشاهداختالفیطورکهآمارمربوطهنشانماشارهکرد.

)شهروندان(و«مردموجامعه»وسایرابعادتوسعهسیاسییعنی«بعددولت»زیادیبینتوجهبه

هستیم.ایناختالفآنچنانزیاداستکهدرنگاهاولتوجهخوانندهرابهخود«جامعهمدنی»

توجهبهایناختالفقابلتجلبمی با وجهدرمیزانپرداختنبهابعادتوسعهسیاسیدرکند.

ریزانج.ا.ابهتوسعهسیاسی،نگاهیازباالبهپایینتوانگفتکهنگاهبرنامههایتوسعهمیبرنامه

است.ایندیدگاهبرگرفتهازایناختالفنظراستکهآیابایدابتدادولترامتناسبباتوسعه

 یا اصالحکرد؟ و رویمولفهسیاسیآماده بر باید ما جامعهاینکه مدنیوهایمربوطبه

تمرکزکنیموآن توسعهسیاسیکنیم؟آماروارقامبهشهروندان)مردموجامعه( آماده هارا

دهدکهدربینایندودیدگاه،دیدگاهمربوطبهشروعتوسعهدستآمدهبهخوبینشانمی

هایتوسعهبهخوبیغالبدولتدرتوسعهسیاسیدربرنامهسیاسیازباالبهپایینوتوجهبه

شدهاست.
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هایدولتتوجهبراساسدیدگاهازباالبهپایین،درفرایندتوسعهسیاسیبایدابتدابهمولفه

هایهایتوسعهسیاسیپرداخت.برهمیناساسدربرنامهکردوبهاصالحآنباتوجهبهشاخص

وریومقابلهبافسادسیاسیواداری،اقداماتیازقبیلافزایشبهرهتوسعهتالششدهاستبا

سازیوهمچنینواگذاریاختیاراتبیشتربهتمرکززداییدرادارهکشورازطریقخصوصی

هادرادارهامورمربوطبهخود،حاکمیتقانونوضابطهدرنظاماداریکشور،تالشبرایاستان

درآ وابستگیبه اساسرهاییاز بر کارگیریافراد به حکومتبا تخصصیکردن نفت، مد

هایضمنخدمت،تالشبرایبسطنفوذنظامسیاسیبهتمامنقاطتخصصوبرگزاریدوره

سازیآنبرایتوسعهدستیابند.کشورو...درجهتاصالحدولتوآماده

بهدیدگاهتوانبهآندستآمدهمینکتهمهمدیگریکهباتوجهبهآماربه اشارهکرد،

توسعه مدنیدر بعدجامعه و )شهروندان( جامعه و نقشبعدمردم تأخر و درخصوصتقدم

گردد.بهعبارتدیگردرتوسعهسیاسیبایدبهکدامیکازاینابعادتوجهبیشتریسیاسیبرمی

رنگرجهتکمشود؟آیابایدبهرشدآگاهیسیاسییاایجادهمبستگیدربینمردموتالشد

بهتشکیلاحزابهایآشتیکردنشکاف اینکهبایدابتدا توجهکردیا ناپذیردرجامعهو...

هایغیردولتیوهمچنینتدوینقوانینوساختارهایتعریفشدهسازمانیافتهوقویوسازمان

بهمنظوردستبرایمشارکتآن درسیاست، توجهبهیابیبهتوسعهسیاسیاقدامکرد؟بها ا

ریزانج.ا.اابتداتوانگفتکهدرنظربرنامههایتوسعهمیآماربهدستآمدهدربررسیبرنامه

هایمربوطبهبعدجامعهومردم)شهروندان(درجهتتوسعهسیاسیتوجهکرد.بایدبهمولفه

فاوتیوجودداردهایپنجموششمتهایسوموچهارمبابرنامهمنتهادرایندیدگاهبینبرنامه

زمانبادستآمدهاینبودکههمهایبهشود.دیدگاهبرنامهسومطبقدادهکهدرادامهبیانمی

هایمربوطبهجامعهمدنیهایمربوطبهبعدمردموجامعه)شهروندان(،بایدمولفهتقویتمولفه

قانون و احزاب و مدنی نهادهای قبیل درخصوصآناز گذاری نیز طبقها شوند. تقویت

بهداده ابتدا چندانزیاد، اختالفنه همبا باز هرچندکه ایندیدگاه در هایبهدستآمده،

درصد(،امادرعین3.35هایبعدمردموجامعهتوجهدارد)دربرنامهسومباساکنبرمولفه

مولفه به توجه مرحال بعد به نزدیک تقریبا نیز مدنی جامعه به مربوط جامعههای و دم

است) برایدست3.38)شهروندان( استکه این بیانگر دیدگاه این توسعهدرصد(. به یابی

زمانموردتوجهورشدقرارگیرند.سیاسیبایدمردموجامعه)شهروندان(وجامعهمدنیهم
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می ادامهپیدا براینکهایندیدگاه ازمیزاندربرنامهچهارمتوسعهنیزعالوه توجهکند،

شودودرمقابلبهابعاددولتومردمنسبتبهاهمیتبعددولتدرتوسعهسیاسیکاستهمی

شود.اینخودبیانگرایناستکهازمیزاننگاهبهتوسعه)شهروندان(وجامعهمدنیافزودهمی

هسیاسیخواهندازدولتشروعکنندوابتدادولترابرایتوسعسیاسیازباالبهپایینکهمی

کاستهشده کنند، مسلطیاستکهوجودمهیا کماکاندیدگاه ایندیدگاه هرچندکه است.

دارد.

دهدکهشاهدبازگشتبهدیدگاهقبلیمبنیدستآمدهنشانمیامادربرنامهپنجمآماربه

بهنحویکهاز میزانبرتوجهبیشتربهبعددولتواهمیتاینبعددرتوسعهسیاسیهستیم.

شودوبرمیزانتوجهبهبعدتوجهبهبعدجامعهمدنیدراینبرنامهنسبتبهبرنامهقبلکاستهمی

دهدکهایندیدگاهدربرنامهششمنیزبهقوتخودباقیشود.شواهدنشانمیدولتافزودهمی

توجهبیشتربهبعدجامعهماند.منتهادراینبرنامهتقریبادیگربعدجامعهمدنیدرتوسعهبهنفعمی

درصد(دربرنامه8شودوتنهابهمقدارناچیزی)درصد(بهفراموشیسپردهمی83ومردم)با

شود.ششمازسهمآندرتوسعهسیاسییادمی

هایتوسعهج.ا.اتوسعهسیاسیبایدهایبهعملآمده،طبقبرنامهبنابراین،باتوجهبهبررسی

عشود.درمرحلهبعدبایدجامعهومردمراآمادهورودبهتوسعهسیاسیکرد.ازنهاددولتشرو

جامعه و نقشمردم به توجه ضمن استکه این بر دیدگاه چهارم و سوم برنامه در منتها

زمانبسترهایالزمبرایوجودنهادهایمدنیرانیزفراهم)شهروندان(درتوسعهسیاسیبایدهم

رمشاهداوجتوجهبهجامعهمدنیدراینراستاهستیم.درمقابلدربرنامهکرد.دربرنامهچها

بایدمولفه ابتدا ایناستکه بر )شهروندان(پنجموششمدیدگاه جامعه و هایمربوطمردم

هایمربوطبهجهتورودبهتوسعهسیاسیآمادهشوندوسپسدرمرحلهبعدوباتأخیر،مولفه

دراینبرنامهبعدجامعهمدنیفرا اوجتوجهبهبعدمردموجامعه)شهروندان(درهمشوند. ها

توسعهسیاسیاست.
 

 گیری نتیجه
هایتوسعهج.ا.ااست.پژوهشباموضوعاینمقالهبررسیجایگاهتوسعهسیاسیدربرنامه

نظریه اثباتآنآغازشدوسپسبرایحلمساله، تبیانمسالهو وسعههایموجوددرحوزه
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هایموجوددرحوزهتوسعهسیاسیسیاسیموردبررسیقرارگرفت.ازرهگذربررسینظریه

شاخص صورتکامل به مفهوم شاخصاین این به توجه با و شد برنامهسازی سوم،ها های

چهارم،پنجموششمتوسعهج.ا.اموردمطالعهقرارگرفتند.دراینمطالعهازروشتحلیلمحتوا

اند.دراینهایتوسعهبهعنوانواحدهایزمینهانتخابشدهشدهاستوبندهایبرنامهاستفاده

هایسوم،چهارم،پنجموششمتوسعهکهساختاریشبیهبههمدارندباهممقایسهبررسیبرنامه

اند.ومطالعهشده

.اموردتوجههایمقالهحاکیازآناستکهتوسعهسیاسیدرچهاربرنامهتوسعهج.ایافته

بوده هایچهارگانهمتفاوتاستکهدرادامهمیزاناینتوجهدرهریکازبرنامهولیاست.

%،98هایسوم،چهارم،پنجموششمنیزبهترتیبشاملشود.اینمیزانتوجهدربرنامهبیانمی

همانطورکهدرآمارارائهشدهمشاهدهمی39%و%83،85 وجهبهتوسعهشودمیزانت%است.

هایپنجموهایسوموچهارمحرکتیافزایشیداشته،ولیاینتوجهدربرنامهسیاسیدربرنامه

کند.ششمنسبتبهقبلروندکاهشیپیدامی

وبرنامه مردم و جامعه سیاسی)دولت؛ مختلفتوسعه ابعاد به لحاظتوجه از هایتوسعه

دهدکهاولویتتوجهبهند.آماراستخراجشدهنشانمیجامعهمدنی(نیزموردمطالعهقرارگرفت

برنامه سیاسیدر مختلفتوسعه ابعاد بهصورت: 8هایتوسعه 8.دولت؛ و مردم و جامعه .9.

سوم،چهارم،پنجموششماست.اینسلسلهمراتبتوجهدرهرچهاربرنامهجامعهمدنیبوده

می پیدا اولوادامه این به توجه با مییتکند. سیاسیها توسعه که رسید نتیجه این به توان

هایتوسعهج.ا.اماهیتیدولتمحوروازباالبهپاییندارد.دربرنامه
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