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چکیده
ریـزي و دنبـال   سـاله برنامـه  هـاي پـنج  صورت برنامـه در جمهوري اسالمی ایران مسئله توسعه به

شـوند  ا تلقی می.ا.ترین سند توسعه در جشده مهمهاي توسعه تصویبشود و به این لحاظ برنامهمی
پژوهش حاضر به بررسی نحـوه . ي توسعه باشندع تحقیق دربارهکه قبل از هر چیز دیگر باید موضو

سـؤال اصـلی   . هاي توسعه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته استشدن در برنامهنگرش به جهانی
هاي توسعه جمهوري شدن و توسعه در برنامهچه نسبتی بین جهانی: شده استگونه مطرحتحقیق این

هـر  ) الـف :  سؤال در قالب چهار سؤال فرعی زیر دنبـال شـده اسـت   اسالمی ایران وجود دارد؟ این 
شدن، ابعاد مختلف جهانی) بشدن دارند؟هاي توسعه چه دیدگاهی نسبت به جهانییک از برنامه

هـا و  در مقـام مقایسـه چـه تفـاوت    ) شـده اسـت؟؛ ج  هاي توسعه چگونه مطـرح در هر یک از برنامه
مـواد داراي  ) شدن و توسعه، وجود دارد؟ دازنظر نگاه به جهانیهاي توسعه، هایی بین برنامهشباهت

شـدن، در  لحاظ ابعاد جهانیهاي توسعه ازشدن، در هر یک از برنامهدیدگاه منفی نسبت به جهانی
شـده اسـت و   گیرنـد؟ روش تحقیـق، تحلیـل محتـوا انتخـاب     یک از ابعاد مـوردنظر قـرار مـی   کدام

شده اسـت و بـراي بررسـی    اي سوم، چهارم و پنجم توسعه انتخابهآماري تحقیق متن برنامهجامعه
. شده استاز آمار توصیفی استفادهنیزوتحلیل براي تجزیه. گیري اجتناب شده استتر از نمونهدقیق

توسعه، تحلیل محتواهايشدن، توسعه، برنامهجهانی: واژگان کلیدي
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مقدمه
د از جنگ جهانی دوم و ظهور خیل عظیمـی از  طورجدي بعو مباحث مرتبط با آن به»توسعه«

که از این زمان به بعـد، هـرروز بـر    نحويبه. یافته، وارد ادبیات سیاسی شدکشورهاي تازه استقالل
اگر توسعه بـراي پژوهشـگران سیاسـی بـه یـک      . مطالعات صورت گرفته در این زمینه افزوده شد

. شـده اسـت  وسعه به یـک دغدغـه تبـدیل   تشده، این موضوع براي کشورهاي درحالمسئله تبدیل
اگرچـه توسـعه در   . ها به نحوي از انحا معطوف به این مسئله استاي که تمام اقدامات آنگونهبه

مرورزمـان و بـا رونـد طبیعـی صـورت گرفتـه اسـت امـا کشـورهاي          بـه »یافتـه توسـعه «کشورهاي 
اي خـود را بـر اسـاس    توسـعه اند و بر همین اسـاس اهـداف   توسعه با اضطرار زمانی مواجهدرحال

ایـران از  . شـده هسـتند  ریـزي صـورت برنامـه  کنند و درصدد دستیابی به توسـعه بـه  برنامه تعیین می
توسعه است و اهداف توسعه خـود  ریزي اقتصادي در کشورهاي درحالمتقدمان و مبتکران برنامه

ریـزي بـراي توسـعه کشـور     برنامهها شاملاین برنامه. کندساله دنبال میهاي پنجرا در قالب برنامه
توسط هیئـت  1326اولین برنامه عمرانی ایران در سال . ها در پنج سال آینده استي زمینهدر همه

جنـت،  (بـود  1341شـهریور  31و پایان آن 1327دولت وقت تهیه شد که شروع آن از اول مهرماه
توسـعه ادامـه پیـدا کـرد و     هـاي  پس از پیـروزي  انقـالب اسـالمی رونـد تهیـه برنامـه      ) 32، 1385

-1388(، چهـــارم )1379-1383(، ســـوم )1374-1378(، دوم )1372-1368(هـــاي اول برنامـــه
از طرف دیگر در عصر حاضر چیزي . تصویب شدند) 1390-1394(و نهایتاً پنجم توسعه ) 1384

ده که مسئله توسعه و پدیده توسعه را تحت تأثیر قرار داده است و بـه آن وضـعیت خاصـی بخشـی    
شـده  تـرین مسـئله در جهـان کنـونی تبـدیل     شدن بـه مهـم  جهانی. است»شدنجهانی«است، مسئله 

شـدن  ترین مؤلفـه آن جهـانی  در عصر کنونی که مهم. است و بر تمامی مسائل تأثیر گذاشته است
اکنـون کشـورها بـراي توسـعه     . است، توسعه و مسائل مرتبط با آن دچار تحول جدي شده اسـت 

انند به منابع داخلـی خـود متکـی باشـند و مسـئله اسـتفاده از امکانـات خـارجی و در         توصرفاً نمی
صـورت جـدي   هاي مناسب براي مقابلـه بـا تهدیـدات خـارجی بـه     مواقع ضروري اتخاذ استراتژي

اي غیـرارادي بـه   گونـه شدن و توسـعه، بـه  بدین ترتیب، این دو مسئله یعنی جهانی. شودمطرح می
و در ایـران  ) یطـورکل بـه (شـدن و توسـعه   در رابطـه بـا موضـوع جهـانی    . انـد خوردههمدیگر گره

اسـتیگلیتز  . شـود یها اشـاره مـ  آننیتراست که در ادامه به مهمتحقیقاتی انجام شده) طور خاصبه(
ي توسـعه را  در زمینـه ژهیـ ونیاز به اقدام جمعی، به» شدن و توسعهجهانی«اي تحت عنوان در مقاله

اي براي ارتقاي سـطح  شدن را داراي ظرفیت بالقوهنویسنده جهانی. داندیی میداراي اهمیت بسزا
شـدن طـی پنجـاه سـال گذشـته      ي مدیریت جهانیداند اما معتقد است که به دلیل نحوهتوسعه می

ــت  ــن ظرفی ــده  ای ــق نش ــا محق ــد ه ــتیگلیتز، (ان ــاب   ).160-164، 1388اس ــاعی در کت ــد س احم
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خوانـده  » نیافتـه توسعه«به بررسی وضعیت کشورهایی که » تعمارياسنیافتگی در دوران پساتوسعه«
دارد بیـان مـی  » نیـافتگی شدن و توسـعه جهانی«ساعی در فصل هفتم با عنوان . پردازدشوند، میمی

نیافته فراهم کرد، اما این پدیـده  شدن امیدهایی را براي توسعه کشورهاي توسعهکه اگرچه جهانی
کنـد، بلکـه   نیافته نمیتنها کمکی به توسعه کشورهاي توسعهکه نههایی جدي روبروستبا چالش

عبـدالعلی قـوام در فصـل هفـتم کتـاب      ) 1388:154سـاعی،  (کنـد  در جهت مخالف آن سیر می
ي زعـم نویسـنده، ایـده   به. شدن و توسعه پرداخته استبه مسئله جهانی» و جهان سومشدنیجهان«

احمـد  ) 1382:256قوام، (شکنی شده است شدن شالودهانیقواعد گفتمانی جهيواسطهتوسعه به
شـدن، بـه   با تمرکز بر بعد فرهنگی جهانی» ، فرهنگ و هویتشدنیجهان«محمدي در کتاب گل

فرضیه اصلی کتاب مـذکور ایـن اسـت    . استهاي بومی پرداختهها و هویتي آن با فرهنگرابطه
:b1381محمـدي،  گـل (ا تقویت کرده اسـت  هاي فرهنگی رگراییشدن، خاصکه فرایند جهانی

. اسـت » شـدن ایـران و جهـانی  «القلـم بـا عنـوان    از آثار دیگر، کتاب ارزشمند محمود سریع).122
بــرداري از پــردازد و بهــرهشــدن مــیالقلــم در ایــن اثــر بــه بررســی ارتبــاط ایــران و جهــانیســریع

هـاي فرهنگـی و ایجـاد    قویت بنیـان ت-1: داندشدن را مستلزم سه عامل زیر میهاي جهانیفرصت
سـاالري و اتکـاي حاکمیـت و    ایجاد ثبات سیاسی از طریـق شایسـته  -2استحکام در هویت ملی؛ 

سرمایه در کل جامعه و تقلیـل پوپولیسـم؛   اي و صاحبکرده، حرفهبه طبقات تحصیلیقدرت مل
هـا و  در افـق هـاي مختلـف قـدرت    اجماع فکري و تسلسلی عملی نخبگـان سیاسـی در کـانون   -3

ــرد جهــت ــواي راهب ــاب ).1391:17القلــم، ســریع(ملــی گیــري و محت ــران، فرصــت«کت هــا و ای
نویسـنده در ایـن   . اثر هادي زمانی، از دیگر آثار مهم در این زمینه اسـت » شدنهاي جهانیچالش

پـردازد و عملکـرد جمهـوري اسـالمی     شدن براي مـردم ایـران مـی   اثر به بررسی پیامدهاي جهانی
شـدن بـراي مـدیریت    را که روند جهانیییهاها و چالشایران را در این عرصه ارزیابی و فرصت

).1384:12زمانی، (کند آورد، بررسی میاقتصادي و سیاسی ایران به وجود می
و توسـعه  شـدن یشـود ایـن تحقیقـات، اگرچـه بـه موضـوع جهـان       گونه که مالحظه مـی همان
انـد و در ایـن زمینـه نیـز منـابع      طور خـاص متوجـه ایـران شـده    نیز بههااند، و برخی از آنپرداخته

کنـد،  ، عاملی که علت انجام پژوهش حاضر را بیان میوجودنی، بااشوندیارزشمندي محسوب م
سند توسعه بـراي  نیترمهممنزله به(هاي توسعه بدون توجه به برنامهشدهیاین است که منابع معرف

هاي توسعه را مورد تحلیل قـرار  پژوهش حاضر متن برنامهکهیدرحالصورت گرفته است، ) ا.ا.ج
بـر  . کنـد یو نکته دیگر، روش پژوهش حاضر اسـت کـه آن را از آثـار دیگـر متمـایز مـ      . دهدمی

هـاي توسـعه بـا توجـه بـه موضـوع       منـد برنامـه  همین اساس پژوهش حاضر سعی در بررسی روش
هاي توسـعه سـوم، چهـارم    اله این است که در برنامهشده در این مقسؤال مطرح. شدن داردجهانی
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شده اسـت؟ ایـن سـؤال کلـی در قالـب چهـار       شدن گنجاندهو پنجم، چه نگرشی نسبت به جهانی
هـاي توسـعه چـه دیـدگاهی     هر یـک از برنامـه  -1: سؤال فرعی زیر موردبررسی قرارگرفته است

شـدن مـرتبط   هاي توسـعه بـا جهـانی   چند درصد از هر یک از برنامه(شدن دارند؟ نسبت به جهانی
شـده  هـاي توسـعه چگونـه مطـرح    شـدن، در هـر یـک از برنامـه    ابعاد مختلف جهـانی -2؛ )است؟

هـاي توسـعه، ازنظـر نگـاه بـه      هـایی بـین برنامـه   ها و شباهتدر مقام مقایسه چه تفاوت-3است؟؛ 
شـدن، در هـر   جهـانی مواد داراي دیدگاه منفی نسـبت بـه  -4شدن و توسعه، وجود دارد؟؛جهانی

یــک از ابعــاد مــوردنظر قــرار شــدن، در کــدامهــاي توســعه ازلحــاظ ابعــاد جهــانییــک از برنامــه
شـدن  قرار است که بر اساس نگرش موجود در برنامه، جهـانی شده ازاینگیرند؟ فرضیه مطرحمی

هـاي فرصـت   وجـود جنبـه  شده است، بااینعنوان تهدید در نظر گرفتهعنوان فرصت و هم بههم به
مـتن  . شـود در این گزارش از روش تحلیل محتوا استفاده مـی .خوردي آن بیشتر به چشم میگونه

عنــوان واحــد زمینــه هــاي آن را بــهکنــیم و ســپس مــادهبرنامــه را ابتــدا بــه فصــول آن تقســیم مــی
.اندشدهانتخاب

هاي آنشدن؛ ابعاد و شاخصجهانی
شـدن از حـدود   سال قـدمت دارد امـا مفهـوم جهـانی    بیش از چهارصد 1»جهانی«اگرچه واژه 

اعتبـار چنـدانی   1980ي ي رابرتسـون، ایـن مفهـوم تـا دهـه     بـه گفتـه  . رواج عام یافته است1960
منتشـــر کـــرده اســـت 1985شــدن را او در ســـال  نداشــت و نخســـتین مقالـــه در بـــاب جهـــانی 

عنـوان یـک واحـد    بـه هـاي اخیـر ایـن واژه بـراي تأکیـد برجهـان      در دهـه ) 144: 1382فصیحی،(
تواند سطح تحلیل متمایز و بنـابراین موضـوع یـک    اجتماعی مستقل، متمایز و قائم به خود که می

:Albrow, 1992(.روددانش جداگانـه باشـد، بـه کـار مـی      شـدن  گذشـته از اینکـه از جهـانی   ) 5-6
دلیـل وجـود   و بـه  ) 1390:305مـوثقی و زاهـدي،   (شـده اسـت،   ها و تعاریف مختلفی بیانقرائت

:1389رنجکـش،  (هاي مختلف، هنوز ماهیت آن فاقد روشنی و وضوح اسـت،  ها و نظریهدیدگاه
اوالً، این پدیده هنـوز بـه حـد تکامـل نهـایی خـود نرسـیده        : زیرا) 1384:12مهر علی زاده، (؛ )2

نجا صـرفاً  در ای) 1389:43پروین، (کرده است دی، هر تعریف بر بعدي از ابعاد آن تأکاًیاست؛ ثان
شـدن را  آنتـونی مـک گـرو جهـانی    : شودها اشاره میترین آنترین و کاملشدهبه یکی از شناخته

دانـد کـه منجـر بـه ایجـاد نظـام جهـانی        ها و مراجع مـی برقراري روابط متنوع و متقابل بین دولت
خـش از  ها در یک بگردد و نیز فرایندي که از طریق آن حوادث، تصمیمات و فعالیتکنونی می
ي زمـین داشـته   هاي دیگر کرهتواند پیامدهاي مهمی براي سایر افراد و جوامع در بخشجهان می

1 . Global
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ها، جوامع و گروهاي اجتماعی در محیط کنونی حیاط بشـر در  انسان) 1378:183کومسا، (باشد 
هـاي خـود و شـناخت خصـایل     کنند که حتی براي درك موقعیت و ویژگـی شرایطی زندگی می

جهـان  . بخشـد هـا معنـا مـی   زیر از فهم جهان و محیطی هستند که به جریان زندگی آنخویش ناگ
تواند، حصاري به دور خود کشـیده و از  اي نمیجهانی است که هیچ فرد یا جامعه21ابتداي قرن 

ــه  ــد و ب ــارتآن دوري گزین ــاط     عب ــاعی در ارتب ــروه اجتم ــر گ ــه و ه ــر جامع ــتن ه ــر خویش دیگ
هـاي  هـا، منـافع، امنیـت، فعالیـت    هویـت . گیـرد ان معنـا و مفهـوم مـی   هاي فراگیـر در جهـ  باکلیت

شـده و در  ها و هنرها همگـی از دایـره بسـته مرزهـاي جغرافیـایی خـارج      ها، اندیشهاقتصادي، ایده
امروزه انقالبی شـگرف در فنـون   ) 2-1386:1سلیمی، (یابند اي به وسعت جهان ظهور میگستره

ي یک نظام ارتباطی جدیـد مبتنـی بـر زبـان همگـانی دیجیتـالی،       گیرارتباطی و اطالعاتی و شکل
گیـري را  گونـه انـزوا گزینـی و کنـاره    بنیاد مادي جامعه را چنان دگرگون ساخته اسـت کـه هـیچ   

هـا و  ترین جوامع نیز از بستن مرزهاي خود به روي جریـان ترین و سنتیحتی دورافتاده. تابدبرنمی
).a1381:88-89ل محمدي، گ(هاي جهانی ناتوان هستند شبکه

اي بسـیار گسـترده اسـت و عمومـاً آن را در سـه بعـد اقتصـاد، فرهنـگ و         شدن پدیـده جهانی
:دهندسیاست موردبررسی قرار می

بعد اقتصادي) الف
ي همبسـتگی  شدن از آن اقتصـاددانان اسـت کـه بـر پایـه     ي جهانیها دربارهترین دیدگاهرایج

. نگرنـد داري بـه آن مـی  ي بازار سرمایهر یک اقتصاد و در محدودهازپیش اقتصادهاي ملی دبیش
)Lee, 2001: شدن در تحلیـل ماهیـت و سـاختار نظـم اقتصـادي کشـورهاي       این بعد از جهانی) 62

ي و ناظر بر تحوالتی است کـه درزمینـه  ) 1390:299ماندگار، (گیرد جهان مورداستفاده قرار می
هـاي جهـانی اقتصـاد    ت کـه منجـر بـه پررنـگ شـدن جنبـه      اقتصادي در جهان صورت گرفته اسـ 

صورت که اقتصاد داخلی کشـورها تـابع تحـوالت اقتصـادي در جهـان      بدین. ها شده استدولت
هـاي ملـی،   هاي پولی و مالی حکومتشدن اقتصادي بدین معناست که سیاستجهانی. شده است

حــدي کــه ارزش بســیاري از المللــی هســتند، تــا ي تحرکــات بازارهــاي مــالی بــینتحــت ســیطره
)Amin, 1997: 128(.معیارهاي اسـتقالل سیاسـت اقتصـادي ملـی اکنـون زیـر سـؤال رفتـه اسـت         

توان شـرایطی دانسـت کـه در آن، حـدومرزهاي جغرافیـایی در      شدن اقتصاد را میدرواقع جهانی
کمترین نقـش  وانتقاالت مالیگذاري و تولید و نقلهاي اقتصادي از قبیل تجارت، سرمایهفعالیت
شدن اقتصاد، اقتصادهایی را که تا زمـانی بـه دالیـل مختلـف همچـون بـاال بـودن        جهانی. رادارند

کنـد  ازپیش به هم نزدیک میهاي جغرافیایی از هم دور بودند بیشونقل و فاصلههاي حملهزینه
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کنـد افـزایش رقابـت در سـطح جهـان اسـت      و آنچه در این شرایط بسیار خـوب خودنمـایی مـی   
در این راستا پیشرفت تکنولوژي اطالعات و ارتباطات کمک بزرگی بـه  ) 1376چمپتی و لوریا، (

شـدن سـرمایه، تولیـد و خـدمات بـه مـدد       در بعد اقتصاد ما شاهد جهانی. شدن اقتصاد کردجهانی
ي شـدن در حـوزه  جهـانی ). 1381:10هیـنس،  (هاي اطالعاتی و ارتباطی هسـتیم  انواع تکنولوژي

گذاري مسـتقیم  المللی از طریق تجارت، سرمایهشامل ادغام اقتصادهاي ملی در اقتصاد بیناقتصاد 
المللــی مــدت، جابجــایی بــین، جریــان ســرمایه کوتــاه)هــاي چنــدملیتیتوســط شــرکت(خــارجی 

تولید جهـانی و  ). 1383:4لعل بماگاواتی، (ها و انتقال فناوري است طورکلی انسانکارگران و به
ایــن . شــده اســتهــاي چنــدملیتی یکپارچـه ایه اکنــون از طریــق اقـدامات شــرکت جابجـایی ســرم 

شدن اقتصاد هستند که بر اسـاس آن، تولیـد شـرکت بـه کشـوري کـه       ها سردمدار جهانیشرکت
هاي مختلف تولیـدي در کشـورهاي   شود بلکه نمایندگیشده محدود نمیشرکت در آن تأسیس

پردازنـد  ي خود شرکت، به امر تولید میوسیلهقیم بهگذاري خارجی مستمختلف بر مبناي سرمایه
).1389:73نش، (

دولـت مجبـور اسـت    : شدن اقتصاد دولت در وضعیت بسیار مشکلی قرارگرفته استبا جهانی
منـد کنـد و در همـین    ي شرکتی را در جهت منـافع ملـی ضـابطه   هاي مربوط به سرمایهکه فعالیت

عنوان مشـوق ورود  ایجاد کند و به» جو تجاري مناسبی«ی حال مجبور است باز در جهت منافع مل
همچنـین دولـت موظـف اسـت تـا بـا ابـزاري غیـر از         . سرمایه مالی فراملی و جهـانی عمـل نمایـد   

)Harvey, 1989 :170(.ها به مناطق پرسودتر را بگیردهاي مبادالتی جلو فرار سرمایهکنترل

بعد فرهنگی و اجتماعی) ب
بـر اسـاس دیـدگاه    . کندشدن تأکید میهاي فرهنگی و اجتماعی جهانیجنبهآنتونی گیدنز بر 

گیري یـک اقتصـاد   اي اقتصادي دانست، هرچند که شکلتوان صرفاً پدیدهشدن را نمیاو جهانی
ایـن بعـد نـاظر    ) Giddens, 1998: 30-31(ي موردنظر است هاي پدیدهترین ویژگیجهانی، از مهم

افـزایش  . و پیدایش شرایط جدید در عرصـه فرهنـگ و اجتمـاع اسـت    بر فشردگی زمان و مکان  
همچنـین  . یافته اسـت ي اخیر بسیار گسترشمیزان دسترسی افراد به رادیو و تلویزیون در چند دهه

هـایی  و تعـداد کـاربران اینترنـت نیـز ازجملـه مـالك      ) ثابت و همراه(هاي تلفنافزایش شمار خط
هـاي  شـدن از طریـق گسـترش شـبکه    جهانی(Scholte, 2000: 86).است که باید به آن اشاره کرد
هاي جمعی الکترونیک و مانند آن براي افراد ایـن امکـان را فـراهم    رایانه، ارتباطات تلفنی، رسانه

طـور آنـی بـا    ها بر روي زمین و مرزهاي کشوري، بـه آورده که بدون توجه به موقعیت مکانی آن
بـدین ترتیـب اطالعـات انبـوهی در عـرض چنـد ثانیـه در        . نندافراد سراسر جهان ارتباط برقرار ک
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یـاد  »انفجار اطالعات«عنوان اي که مک لوهان از آن بهشود؛ پدیدهي زمین منتشر میسراسر کره
کـه هـر   نحـوي به نظر او این انفجار اطالعات به معنی جمع تجـارب در یکجـا اسـت، بـه    . کندمی

ه بسیار دورتر از وي هستند را احساس و امور مربوطـه بـه   تواند حوادث و مناظري را کانسانی می
برخـی اندیشـمندان ماننـد واتـرز بعـد      (Mcluhan, 1964: 185)دیگر اشخاص بشر را مشاهده کند

او فرهنگـی شـدن زنـدگی اجتمـاعی را پایـه و      . دانندشدن میشدن را قلب جهانیفرهنگی جهانی
هـاي  وي ایـن جریـان سیاسـی نظـام    . دانـد دي میهاي سیاسی و حتی مبادالت اقتصااساس سیستم

وانتقـال افـراد،   هاي اخالقی، امکـان حرکـت افـراد و نقـل    حوزه: اي در عصر حاضر را شاملنشانه
هـاي  ي ایده و اندیشه، توزیع و گسـترش ایـده و ارزش  هاي تکنیکی، توزیع فناوري، حوزهحوزه

).1389:87اي،زهره(داندمی) مانند آزادي، دموکراسی و حقوق بشر(سیاسی 
:شدن به لحاظ نظري دو دیدگاه وجود داردنسبت به بعد فرهنگی جهانی

دیدگاه ناهمگن) الف
هـاي  هـا و پیونـدهاي فرهنگـی در میـان فرهنـگ     رغم ایجاد مشـابهت اي معتقدند که علیعده

بلکـه  تنهـا زمینـه خـود را از دسـت نـداده     سوي چندگانگی فرهنگی نـه مختلف جهان، گرایش به
ي ایـن  رابـرت سـون ازجملـه   ). 1381:131آشوري، (هاي اصلی تمدن جهانی است یکی از جنبه

طـور  گرایی دانسته، بهگرایی و خاصزمان عامشدن را دو فرایند همپردازان است که جهانینظریه
هـاي شدني جهانیکنندهي دوم را منعکسشدن را فراگیرتر و چرخهي اول جهانیطبیعی چرخه

اي، دینـی،  هاي همگن جهانی بـا توجـه بـه تمـایالت حرفـه     متکثري تلقی کرده است که در حلقه
پذیرنـد،  این گروه از جامعـه شناسـان نظریـه فرهنـگ جهـانی را مـی      . گیردقومی، زبانی شکل می

اي هـا معتقدنـد کـه هـیچ پدیـده     ایـن . شکل کامل و یـا در یـک قلمـرو محـدود    منتهی نه در یک
از طرفـی  . ترین تغییري جهانی شـود نخورده و بدون حتی کوچکطور کامل و دستتواند بهنمی

شـدن مطلـق یـک فرهنـگ را     ي جهانیشدن، زمینهافزاري جهانیافزاري و نرمهاي سختظرفیت
طـور نسـبی، یعنـی متناسـب باقـدرت و اقتـدار و پـذیرش        ها بـه کند، بلکه همه فرهنگفراهم نمی

شـدن،  توجه بـه تنـوع و توسـعه پلورالیسـم در عصـر جهـانی      . کنندمیفرهنگی، قلمرو جهانی پیدا 
یـک فرهنـگ   «بنابراین یکی از ابعاد این نظریه ناظر بر رد . یکی از مختصات مهم این نظریه است

سـازي کلـی   بـر ایـن اسـاس همسـان    ). 41-1388:40عـاملی،  (بـراي جهـان اسـت    »یکسان شـده 
اي رخ دهـد، بلکـه یـک شـبکه     رسـد چنـین واقعـه   نمـی فرهنگی در جهان اتفاق نیفتاده و به نظـر  

کننده روابط فرهنگی و تبادل فرهنگـی  ها به وجود آمده که تسهیلها و ملتارتباطی بین فرهنگ
.و هنجاري شده است
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سازيدیدگاه همگن) ب
شـدن اذهـان بسـیاري را    گیري نظریه جهـانی یکی از مسائل محوري و عمده که در بدو شکل

پـردازان ایـن حـوزه تبـدیل شـد، پیـدایش       داشـته و بـه موضـوع مرکـزي نظریـه     به خـود مشـغول  
پردازان با تعـابیر متفـاوتی   در این مرحله، بسیاري از نظریه. هاي عام و همگون در جهان بودهویت

گفتنـد شـدن سـخن مـی   از تأثیرات همگون سـاز و یکنواخـت کننـده هـویتی و فرهنگـی جهـانی      
ي ي فرهنگ یکپارچهروه از جامعه شناسان تأکیددارند که پدیدهاین گ). 1384:252کچوئیان، (

شـدن معاصـر دوره جدیـدي    از این دیدگاه جهـانی . شدن استي قطعی روند جهانیجهانی نتیجه
بـازار  «صورت فزاینده تحت اشراف را تعریف کرده است که مردم در هرکجاي دنیا که باشند به

ی ذهنی این گروه از متفکران اجتماعی این است که دنیـا  بینپیش. گیرندقرار می»جهانی فرهنگ
طـور عمـومی بـر    و یـا بـه  »پسـند آمریکـایی  فرهنگ مردم«مواجه با یکپارچگی جدیدي بر اساس 

).33-32، 1388عاملی، (خواهد بود »گرایی غربیمدل مصرف«اساس 

بعد سیاسی) پ
هاي واضح سیاسـی هـم   لکه جنبهشود بهاي اقتصادي و فرهنگی ختم نمیشدن به جنبهجهانی

هـا را  اي کـه اقتـدار دولـت   گونـه در بعد سیاسی شاهد رشد عملکردهاي فراملـی هسـتیم بـه   . دارد
انقـالب  ) 1384:113بـال و پیتـرز،  (.کنـد دهند و فضاي سیاسی جدیـدي را خلـق مـی   کاهش می

روزافـزون  ارتباطات باعث تحولی شگرف در ساختار توزیـع قـدرت شـده و بـا دسترسـی تعـداد       
هـاي جدیـد قـدرت، نفـوذ مراکـز سـابق قـدرت        شهروندان به اطالعات گسترده و تشکیل کانون

همانند دانش اولیه پزشکی که قدرت را از دست جادوگر قبیله خارج کـرد،  . شودتر میرنگکم
هـاي گونـاگون زنـدگی در سـایر کشـورها، نتیجتـاً اعتبـار مبـانی قـدرت          اطالعات در مورد شیوه

از سـوي دیگـر شـاهد    ). 1382:152برزگـر،  (ها را مورد تهدیـد قـرار داده اسـت    ز دولتبرخی ا
تنهـایی قـادر بـه    هـا بـه  ظهور مسـائل و مشـکالت جدیـدي در عرصـه جهـانی هسـتیم کـه دولـت        

بـال و پیتـرز،   (هـاي جهـانی و نـه ملـی نیـاز دارنـد       حلرو به راهها نیستند و ازاینپاسخگویی به آن
ملـت  -دولـت «:سوب به دانیل بـل مناسـب و بجاسـت   اي منین مورد ذکر گفتهدر ا). 1384:113

قـدر بـزرگ اسـت کـه     تواند مشـکالت بـزرگ را حـل کنـد و آن    قدر کوچک است که نمیآن
شـدن  هـاي جهـانی  شـاخص ) O Donnel, 2005: 209(»تواند مشکالت کوچک را حـل کنـد  نمی

:توان در قالب موارد زیر بیان کردسیاست را می
گسترش الگوهاي حکـومتی دموکراسـی در جهـان متناسـب بـا وضـعیت بـومی کشـورهاي         ) لفا

مختلف
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وفصل مسائل جهانیافزایش نقش سازمان ملل و شوراي امنیت در حل)ب
المللی غیردولتیهاي بینگیري جامعه مدنی جهانی و گسترش روزافزون تعداد سازمانشکل) ج
هـاي جهـانی، و نـه    حـل صه جهانی که نیـاز بـه راه  ظهور مسائل و مشکالت جدیدي در عر) د

)گذاريشدن مسائل سیاستجهانی(ملی دارند

پروژه یا پروسه؟: شدنجهانی
شـده  شدن را بر اساس اینکه این پدیده را امري سـاختگی و طراحـی  ها راجع به جهانیتنوع دیدگاه

صـورت  متـولی خاصـی نـدارد و بـه    از جانب برخی بدانیم یا اینکه آن را یک فرایندي تصور کنیم کـه 
:بندي کردتوان به دودسته زیر طبقهشود، میناپذیر بر تمامی جوامع تحمیل میاجتناب

عنوان یک فرایندشدن بهجهانی) الف
شدن متضمن این معنا است که بسیاري از نیروهـاي جهـانی   ي جهانیبر اساس این دیدگاه، واژه

,Waters(.از کنترل و قصـد فـرد یـا گروهـی از افـراد اسـت      ساز و همگون گر غیرشخصی و فراتر

ي تحوالت تاریخی معاصر است کـه براثـر توسـعه فنـاوري     شدن نتیجهاز این منظر جهانی) 2 :1995
اطالعات و ارتباطات الکترونیکی موجب فشردگی و تراکم جهـان و تقویـت آگـاهی جمعـی شـده      

ي از قبـل  ن است که بخواهیم آن را یک طرح و نقشـه تر از آبدین ترتیب این فرایند گسترده. است
شدن طرحی نیست که گروه یا دولت خاصی براي تحمیـل اراده و  جهانی. شده قلمداد کنیمطراحی

شـدن فراینـدي اسـت کـه بـا سـرعتی       پـس جهـانی  . دیدگاه خود به دیگران آن را به کار بسته باشـد 
ي زمین را تحـت تـأثیر   دگی افراد در سطح کرههاي زنفزاینده در حال پیشرفت است و تمامی جنبه

ازجملـه آثـار مثبـت    . شـدن اسـت  این اظهارات درواقع دیدگاه موافقان جهانی. خود قرار داده است
هـا، گسـترش   تـوان بـه درك متقابـل فرهنـگ    کنند مـی ها تأکید میشدن که این گروه بر آنجهانی

هـا، ایجـاد   تقویت همکـاري میـان ملـت   علوم و دانش بشري، افزایش تحرك اجتماعی، گسترش و 
هاي بیشتر براي زنـدگی بهتـر،   شود، فراهم کردن فرصتیک فضاي رقابتی که منجر به پیشرفت می

ي کاالهــاي فرهنگــی و بــومی، گســترش ارتباطــات و محــدود کــردن فرصــت بیشــتر بــراي عرضــه
)67، دبیري مهر، سال اول(هاي غیر دموکرات اشاره کرد جباریت و خودسري دولت

عنوان یک پروژه تحمیلیشدن بهجهانی) پ
شـده توسـط کشـورهاي    ریـزي شدن یک اقدام کـامالً آگاهانـه و برنامـه   از این دیدگاه جهانی
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طلبانـه خـود در سـطح جهـان     منظور پـی گیـري اهـداف توسـعه    ها آمریکا، بهغربی و در رأس آن
د اسـتعمار و امپریالیسـم کشـورهاي    شـدن درواقـع ادامـه فراینـ    بر اساس این دیدگاه جهانی. است

وسیله سعی در از بین بـردن فرهنـگ بـومی کشـورهاي جهـان سـوم در       ها بدینآن. اروپایی است
بـدین ترتیـب   . بهتر اهداف سیاسی و اقتصادي خـود در ایـن کشـورها هسـتند    جهت تحقق هر چه

مخالفــان ایــن دیـدگاه از ســوي . اصــلی ایـن طــرح خواهنـد بــود  کشـورهاي جهــان سـوم بازنــده  
شدن منجر به فرار مغزها از جهان سـوم،  شدن موردحمایت قرارگرفته و معتقدند که جهانیجهانی

گرایـی، تضـعیف اقتصـاد کشـور و     هاي ملی، شیوع مصـرف یکپارچگی فرهنگی، تضعیف اقلیت
).8-1390:10حمیدي و سرفرازي، (شود رنگ شدن مرزها و تضعیف حاکمیت ملی میکم

شدنت آن در شرایط جهانیتوسعه و وضعی
شده در علوم سیاسی است کـه بعـد از جنـگ جهـانی دوم     ترین مقوالت مطرحتوسعه از مهم

مطالعـات مربـوط بـه توسـعه     . بخش عظیمی از مطالعات سیاسی را به خـود اختصـاص داده اسـت   
کردنـد و بعضـی   شود که هرکدام بر بعد خاصـی تأکیـد مـی   را شامل میاتیطیف وسیعی از نظر

مایکـل تـودارو توسـعه    . جانبـه و فراگیـر توجـه داشـتند    عنـوان یـک پدیـده همـه    هم به توسـعه بـه  
توان مدعی وقوع توسعه در یک کشور شـد  داند و معتقد است زمانی میراجریانی چندبعدي می

هـاي  هاي افراد و گـروه مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهاي متنوع اساسی و خواسته«که 
نظـر  از–"بهتـر "سوي وضـعیتی  شده و بهر داخل آن کشور از حالت نامطلوب خارجاجتماعی د

).20-1388:19ساعی، (تغییریافته باشد -مادي و معنوي
بـه  . شـدن اسـت  اي کشورها شده جهـانی در حال حاضر عاملی که منجر به تغییر فضاي توسعه

شرایط خاصی را بـراي توسـعه   شدن با برهم زدن مرز بین فضاي داخلی و خارجی عبارتی جهانی
ها در فرایند توسـعه نقـش داشـتند    در گذشته دولت. ایجاد کرده است که با گذشته متفاوت است

عبـدالهی،  (کردند نیافته، در این فرایند ایفاي نقش مییافته و چه توسعهها، چه توسعهو همه دولت
ي نقش اساسی در رشـد و پیشـرفت   االمللی توسعهشدن، منابع بیندر شرایط جهانی).1390:173

در این شرایط یک کشـور هرچنـد ازلحـاظ داخلـی غنـی باشـد، توانـایی        . کندکشورها ایجاد می
المللـی  تأمین تمام منابع خود را در توسعه ندارد و ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بـین 

.گرفتن این شرایط استریزي براي توسعه مستلزم درنظربر این اساس برنامه. کسب کند

تحلیل محتوا: روش پژوهش
شــدن و توســعه در بررســی رابطــه جهــانی(در ایــن پــژوهش بــراي بررســی موضــوع مــوردنظر  
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در اینجـا قبــل از اینکـه بـه تحلیــل    . شــده اسـت از روش تحلیــل محتـوا اسـتفاده  ) هـاي توسـعه  برنامـه 
تحلیـل  (شـده ر در مورد روش به کار گرفتهطور مختصهاي توسعه بپردازیم، ابتدا الزم است بهبرنامه
.کارگیري آن در این گزارش، توضیحاتی ارائه گرددي بهو همچنین نحوه) محتوا

هـاي منـدرج در   ي انـواع گونـاگون پیـام   توان آن را دربـاره تحلیل محتوا روشی است که می
هــاي سـی، گـزارش  هـاي سیا هـا، اعالمیـه  هـاي روزنامـه، اسـناد رســمی، خطابـه    آثـار ادبـی، مقالـه   
. هاي نیمـه رهنمـودي بـه کاربسـت    هاي شنیداري و دیداري و گزارش مصاحبهاجتماعات، برنامه

هـا در  هـا، وجـه آرایـش آن   بـرد، بسـامد آن  هایی که نویسنده، سخنران یا پاسخگو به کار میواژه
محقـق  هـا  جمله، ساختمان خطابه و چگونگی بسط آن، منبع اطالعـاتی هسـتند کـه بـر مبنـاي آن     

کلـوس کریپنـدورف تحلیـل    ).1386:237کیوي و کـامپنهود،  (کوشد به شناختی دست یابد می
).29-1390:9کریپندورف، (کند تعریف می»تکنیک پژوهشی استنباط معتبر از متن«محتوا را 

ي شـده اسـت،در ادامـه نحـوه    با توجه به اینکه در این پژوهش از روش تحلیل محتوا اسـتفاده 
ي قـانون  در ابتدا مـتن تحقیـق را مشـخص کـردیم؛ مـتن نوشـته      . دهیمرا توضیح میکاربست آن

در ادامه با توجـه بـه موضـوع    . عنوان متن تحقیق انتخاب شدبرنامه پنجم توسعه مصوب مجلس به
بدین منظـور  . ها باشیم، مشخص کردیمتحقیق متغیرهایی را که باید در متن درصدد شناسایی آن

هـاي مختلـف در مـورد    هـا، دیـدگاه  هاي آن، شاخصشدن، ابعاد و مؤلفهانیبه تعریف مفهوم جه
:صورت زیر نشان دادتوان بهي این کار را مینتیجه. آن و موافقان و مخالفان آن پرداختیم

هاي آنشدن، ابعاد و شاخصجهانی: 1جدول شماره 

هاشاخصابعادمفهوم

جهانی
شدن

فرهنگی
در سطح جهانیتوسعه روابط فرهنگی - 
ــطح    -  ــذاري آن در س ــزایش تأثیرگ ــاطی و اف ــوژي ارتب ــعه تکنول توس

جهانی

سیاسی

گسترش الگوهاي حکومت دموکراسی در سطح جهان-
وفصل مسائل جهـانی  المللی در حلهاي بینافزایش نقش سازمان-
)از قبیل سازمان ملل(
گیري جامعه مـدنی جهـانی و گسـترش روزافـزون تعـداد و     شکل-

المللی غیردولتیهاي بیننقش سازمان
ظهور مسائل و مشکالت جدیدي در عرصه جهـانی کـه نیـاز بـه     -

ــلراه ــی دارنــد    ح ــانی، و نــه مل ــانی(هــاي جه شــدن مســائل  جه
)گذاريسیاست
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اقتصادي

افزایش تجارت جهانی-
گذاري خارجیافزایش سرمایه-
وانتقاالت مالی در سطح جهانیافزایش نقل-
اقتصاديفزایش رقابت در سطح جهانی در حوزها-
المللیجابجایی نیروي کار بین-

هاهاي آنها و مشخصهدیدگاهشدن فرهنگی،جهانی: 2جدول شماره 

مشخصههادیدگاهمفهوم

شدن جهانی
فرهنگی

سازيدیدگاه ناهمگن.1

و تأکیــد بــر »یــک فرهنــگ یکســان شــده«رد -
شدنر جهانیتنوع و پلورالیسم در عص

ــد هــم جهــانی- ــاي دو فراین ــه معن ــان شــدن ب زم
گرایی و خاص گراییعام

فرهنـگ  (جهـانی  تأکید بـر فرهنـگ یکپارچـه   -سازيدیدگاه همگن.2
)پسند آمریکاییمردم

شدن و آثار آنها در مورد جهانیدیدگاه: 3جدول شماره 

آثار آنپروسه/پروژهمفهوم

شدنجهانی

پروسه.1
وافقان م(

)شدنجهانی

هادرك متقابل فرهنگ- 
گسترش علوم و دانش بشري- 
افزایش تحرك اجتماعی- 
هاگسترش و تقویت همکاري میان ملت- 
.شودایجاد یک فضاي رقابتی که منجر به پیشرفت می- 
هاي بیشتر براي زندگی بهترفراهم کردن فرصت- 
بومیکاالهاي فرهنگی و فرصت بیشتر براي عرضه- 
گسترش ارتباطات- 
هاي غیر دموکراتمحدود کردن جباریت دولت-

مخالفان (پروژه.2
)شدنجهانی

از بین بردن فرهنگ بومی کشورهاي جهان سوم-
فرار مغزها از جهان سوم-
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یکپارچگی فرهنگی-
هاي ملی تضعیف اقلیت-
گراییشیوع مصرف-
تضعیف اقتصاد کشور-
رنگ شدن مرزهاکم-
تضعیف حاکمیت ملی-

با توجـه بـه ایـن    . شده استشدن اختصاص دادههاي جهانیبه ابعاد و شاخص1جدول شماره 
و 2جدول شـماره  . شدن در واحدهاي موردبررسی راداریمجدول سعی در شناسایی ابعاد جهانی

شـده  هشـدن اختصـاص داد  شدن فرهنگـی و موافقـان و مخالفـان جهـانی    که به ترتیب به جهانی3
. انـد شـده شـدن، درنظـر گرفتـه   منظور تشخیص دیدگاه مثبت یـا منفـی نسـبت بـه جهـانی     است، به

.کنیمبنابراین متن را با توجه به هر سه این جداول تحلیل می
منظـور  در اینجا به. ها، نوبت به واحدبندي متن رسیدپس از مشخص کردن متغیرها و شاخص

هـا را بـه   مجدداً فصـل . هاي آن واحدبندي کردیمنامه را به فصلتر ابتدا متن قانون بربررسی دقیق
عنـوان واحـد زمینـه در ایـن     را بـه »مـاده «ها شکستیم و بـدین ترتیـب   ي آندهندههاي تشکیلماده

. شـده پـرداختیم  تحقیق انتخاب کردیم و به بررسی وضعیت هر ماده با توجه به متغیرهاي مشخص
گـذاري کـردیم و بـدین ترتیـب بـه      هـاي قـانون برنامـه را نشـانه    در ادامه وضعیت هرکدام از ماده

.گرددي تحلیل و استنباط رسیدیم که در ادامه بیان میمرحله

ا.ا.هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه جشدن و توسعه در برنامهجهانی
رسـیم کـه   ي کاربست آن، به قسـمت اصـلی تحقیـق مـی    پس از توضیح روش تحقیق و نحوه

در اینجـا طبـق واحدبنـدي کـه قـبالً انجـام داده       . شـود ل و استنباط موضوع تحقیق میشامل تحلی
دهنـده آن، و همچنـین   ا بـه فصـول تشـکیل   .ا.هاي توسعه جبندي متن قانون برنامهبودیم، با تقسیم

.پردازیمعنوان واحد زمینه به تحلیل آن میبه»ماده«انتخاب 

چنـد  (شدن دارنـد؟  چه دیدگاهی نسبت به جهانیهاي توسعه هر یک از برنامه:سؤال اول
)شدن مرتبط است؟هاي توسعه با جهانیدرصد از هر یک از برنامه
هــاي در اینجــا بــا ارزیــابی شــاخص. شــده اســتمــاده تشــکیل199برنامــه ســوم توســعه از 

در ماده. شدن را مشخص کردیمشدن در قانون برنامه سوم توسعه، مواد مرتبط با جهانیجهانی
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التفـاوت  کنندگان و تولیدکنندگان موظف بـه برقـراري مابـه   که سازمان حمایت از مصرف46
توجه هستند، شده اسـت، درواقـع معطـوف بـه     در مورد کاالهاي وارداتی که داراي امتیاز قابل

کـه دولـت موظـف بـه تعیـین قیمـت       47همچنین در ماده . شدن و تجارت جهانی استجهانی
ها بـا هزینـه خریـد ایـن کاالهـا از      که قیمت خرید داخلی آننحويبهتضمینی کاالهاي اساسی

. شـدن و تجـارت جهـانی اسـت    جهـانی خارج برابري کند، شده اسـت نیـز معطـوف بـه مسـئله     
ریـزي و هـدایت و نظـارت بـر اعـزام      اي براي برنامهتشکیل کمیته(53هاي همچنین است ماده

هاي موضوع مـاده  هاي مالیاتی کلیه دستگاهیتحذف معاف(58، )نیروي کار به خارج از کشور
اخـذ  (85، )بینی در مورد صادرات غیرنفتی و معادالت مـرزي پیش(71، )، در برخی موارد11

تهیه داخلی کاالهاي اساسـی کـه بـا ارز    (87، )یا تضمین تسهیالت مالی خارجی توسط دولت
معمـول داشـتن   (88، )د داردهـا در داخـل وجـو   شوند و امکان تولید آنرسمی وارد کشور می

منظـور  شرایط یکسان ارزي و ریالی جهت پیمانکاران و تولیدکننـدگان داخلـی و خـارجی، بـه    
هاي اجرایی که بابت خریـد کاالهـا   کلیه دستگاه(89، )استفاده حداکثر از توان تولیدي کشور

ال یـا هزینـه ارزي   قیمـت کـا  % 10انـد حـداقل   کنند، موظفها از ارز استفاده مییا انجام پروژه
افـزایش تـوان حضـور    (93، .)پروژه را از محل تحویل کاالهاي ساخت داخل پرداخت نمایند

اي بازار سرمایه ایـران جهـت   ایجاد شبکه رایانه(94، )المللیهاي ایرانی در بانکداري بینبانک
منظور اسـتفاده  بههااجازه به برخی از بانک(97، )المللیانجام امور بورسی در سطح ملی و بین

مکلــف بــودن دولــت بــه بهبــود خــدمات و تــرویج اســتفاده از (103، )از منــابع مــالی خــارجی
مکلف بودن دولت به کاهش میـزان آلـودگی شـهرهاي بـزرگ در     (104، )هاي جدیدفناوري

ایـن  دهنـده مـاده تشـکیل  199درمجمـوع از  ... . و ) حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهانی
واحد متن برنامه سـوم  199دیگر از عبارتبه. شدن در ارتباط بودندماده آن با جهانی40قانون، 
اگـر بخـواهیم ایـن ارتبـاط را بـا      . شدن تشـخیص داده شـد  واحد آن مرتبط با جهانی40توسعه 

توسـعه بـا   درصـد از مـتن قـانون برنامـه سـوم      20,1درصد فراوانی بیان کنیم بایـد بگـوییم کـه    
شـدن در قـانون برنامـه    هاي مـرتبط بـا جهـانی   در جدول ذیل ماده. شدن در ارتباط استجهانی

:سوم آمده است



51هاي توسعه جمهوري اسالمی ایرانشدن در برنامهجهانی
شدن در قانون برنامه سومهاي مرتبط با جهانیماده:4جدول شماره

شدنجهانی
مواد

مواد مرتبط 
شدنبا جهانی

شدنابعاد جهانیشدننگاه به جهانی
فرهنگیاقتصاديسیاسیمنفیمثبت

شماره مواد

46-47-53-
58-71-85-
87-88-89-
93-94-97-

103-104 -
106-109 -
111-113 -
114-115 -
116-117 -
120-122 -
126-130 -
132-162 -
164-166 -
167-168 -
171-180 -
183-184 -
185-186 -

196

47-53-
58-71-
85-93-
94-97-

103-
104-
106-
111-
113-
114-
115-
116-
117-
120-
122-
126-
130-
132-
164-
166-
167-
171-
180-
183-
184-
185-
186-

196

46-87-
88-89-

109-
162-168

104-
171-
180-
183-
184-
185-
186-

46-47-
53-58-
71-85-
87-88-
89-93-
94-97-

103-
106-
109-
111-
113-
114-
115-
116-
117-
120-
122-
126-
130-
132-
164-

168-196

162-
166-
167-

403377303تعداد مواد
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شده ارتبـاط برخـی از   انجامهايبا بررسی. شده استماده تشکیل161عه از برنامه چهارم توس
شـود  به دولـت اجـازه داده مـی   1طبق ماده . شدن مشخص شدهاي این قانون برنامه با جهانیماده

هـاي  گـذاري و تـأمین اعتبـار طـرح    مانده موجودي حسابی ذخیره ارزي براي سـرمایه % 50معادل 
صـورت تسـهیالت   هاي ایرانی خـارج از کشـور بـه   انکی داخلی و بانکتولیدي، از طریق شبکه ب

المللـی  هـا در بازارهـاي مـالی بـین    به فـراهم کـردن امکـان حضـور بانـک     10ماده . استفاده نماید
تـوان بـه   شـدن مـرتبط هسـتند، مـی    هاي دیگر قانون برنامه که با جهانیازجملهماده. پرداخته است

هـاي  هـاي غیردولتـی توسـط بانـک    گـذاریبخش هایسـرمایه ی طـرح تأمین منـابع مـال  (13هاي ماده
هــا و منــابع خــارجی در تشــویق و حمایــت از جــذب ســرمایه(14، )المللــیتجــاري از منــابع بــین

منظـور  اي و جهـانی بـه  هایمنطقـه برقراري ارتباط بـا بـورس  (15، )هایباالدستی نفت و گازفعالیت
بـه اجـرا درآوردن برنامـه توسـعه بخـش      (18، )هـادار مبادله اطالعـات و پـذیرش متقابـل اوراق ب   

، ...)کشاورزي با محوریت خودکفایی در محصوالت اساسی کشاورزي، تـأمین امنیـت غـذایی و   
فــراهم کــردن زمینــه (21، )قــانون برنامــه ســوم توســعه134، و 122، 121، 108تنفیــذ مــواد (20

فـراهم نمـودن زمینـه    (22، )عـدنی گذاران خارجی در اکتشاف و استخراج مـواد م حضور سرمایه
تولیدات صنعت خودرو سـواري مطـابق بـا میـزان مصـرف سـوخت در حـد اسـتاندارد جهـانی و          

تشـویق و  (30، )گـذاري خـارجی  تشـویق و حمایـت از سـرمایه   (24، )عرضه آن با قیمت رقـابتی 
افـزایش ســهم کشـور در تجــارت   (33، )گــذاري خـارجی در بخــش مسـکن  حمایـت از سـرمایه  

هاي غیردولتی در مناطق سـاحلی و دریاهـا   واگذاري رقابتی امور تصدي به بخش(34، )المللبین
ارتباطـات گسترش(35، )و همچنین ارائه لوایح موردنیاز در این زمینه به مجلس شوراي اسالمی

جـدول  طـور کـه در   همان. ... و ) المللیمعتبر بینو تحقیقاتیآموزشیبا مراکز و نهادهايعلمی
شـدن  مـاده بـا جهـانی   55دهنده این قانون، ماده تشکیل161شده است، از مجموع ذیل نشان داده
واحـد بـا   55ي برنامـه چهـارم توسـعه    دهنـده واحـد تشـکیل  161بـدین ترتیـب از   . مرتبط هسـتند 

شـدن در ایـن   هاي مرتبط با جهـانی به تعبیري دیگر درصد فراوانی ماده. شدن مرتبط بودندجهانی
:درصد است34,16برنامه توسعه 



53هاي توسعه جمهوري اسالمی ایرانشدن در برنامهجهانی
شدن در قانون برنامه چهارمهاي مرتبط با جهانیماده: 5جدول شماره

شدنجهانی
مواد

مــواد مــرتبط 
شدنبا جهانی

شدنابعاد جهانیشدننگاه به جهانی
فرهنگیاقتصاديسیاسیمنفیمثبت

شماره مواد

1 -10 -13-
14-15-18-
20-21-22-
24-30-33-
34-35-36-
37-39-41-
42-43-44-
45-46-47-
48-50-52-
55-68-72-
74-75-83-
87-96-97-

101-104 -
106-108 -
109-110 -
113-114 -
115-116 -
117-119 -
121-127 -
129-137 -
156-157 -

158-

1 -10 -
13-14-
15-20-
21-22-
24-30-
33-34-
35-36-
37-39-
43-44-
45-46-
47-48-
50-52-
55-68-
72-74-
75-83-
87-96-
97-101 -

104-
108-
109-
110-
113-
114-
115-
116-
117-
119-
121-
127-

18-41-
42-

106-

72-119 -
121-
127-
129-

137-158

1 -10 -
13-14-
15-18-
20-21-
22-24-
30-33-
34-36-
37-39-
41-42-
74-75-
83-87-

101-
156-
157-

35-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
50-
52-
55-
68-
96-
97-

104-
106-
108-
109-
110-
113-
114-
115-
116-
117-
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129-
137-
156-
157-
158-

5551472523عداد موادت

در رابطه با این برنامه نیز به جستجوي مـواد مـرتبط   . ماده است235برنامه پنجم توسعه داراي 
این قانون بـه تولیـد محصـوالت فرهنگـی و     3ماده . شدندر متن برنامه پرداختیمبا موضوع جهانی

اي است تا از فضـاي مجـازي  درواقع این ماده درصدد. حضور فعال در فضاي مجازي اشاره دارد
ي شـود، در جهـت اشـاعه   شده است و هرروز بر گستره آن افزوده میکه در عرصه جهانی فراهم

الملـل را  تهیـه سـند ملـی توسـعه روابـط فرهنگـی در سـطح بـین        5ماده . فرهنگ ملی اقدام نماید
م و انقـالب در جهـان و   هاي با موضوع امـا نامهها و پایانحمایت مالی از پژوهش. کندبینیمیپیش

10هـاي  همچنـین مـاده  . اسـت 7هاي معتبر خارجی بـه ایـن آثـار، موضـوع مـاده      تجهیز کتابخانه
علمـی در داخـل و   هـاي مطالعـاتی اعضـاي هیئـت    افزایش فرصت(16، )مقابله با تهاجم فرهنگی(

ري گــذاالمللــی و ســرمایههــاي خــارجی قراردادهــاي بــینتشــویق طــرف(17، )خــارج از کشــور
ایجـاد سـازوکار الزم بـراي مشـارکت نخبگـان در مجـامع       (18، )خارجی براي انتقال دانش فنـی 

ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگـر کشـورها و   (19، )المللی و برتر جهانعلمی و پژوهشی بین
25، )هـاي اطالعـاتی علمـی معتبـر    تمهیدات الزم براي دسترسی به بانـک (20، )المللیمراکز بین

81، )المللی کـار کلف کردن وزارت کار به تنظیم سند ملی کار برحسب مصوبات سازمان بینم(
هـاي اجرایـی از تسـهیالت مـالی     اسـتفاده دسـتگاه  (82، )تعیین نرخ ارز با توجه به تـورم جهـانی  (

اختیار بانک مرکزي مبنـی بـر انتشـار انـواع سـکوك و اوراق مشـارکت در بـازار        (83، )خارجی
، )امنـا المللی به پیشـنهاد هیئـت  گذاري صندوق در بازارهاي پولی و مالی بینسرمایه(84، )جهانی

و مـوادي کـه   ) هاي خارجی در تأسـیس بانـک مشـترك خـارجی و ایرانـی     مشارکت طرف(87
شـدن در ارتبـاط   ها در جدول ذیل آمده است، هرکـدام بـه نحـوي بـا موضـوع جهـانی      شماره آن

شـدن  مـاده مـرتبط بـا جهـانی    47هنده قانون برنامه توسعه پـنجم،  داز مجموع مواد تشکیل. هستند
واحـد بـا   47ایـن برنامـه توسـعه،    دهنـده واحـد تشـکیل  235دیگر از عبارتبه. تشخیص داده شد

تـوان گفـت درصـد    اگر بخواهیم این مقدار را به درصد بیان کنیم، مـی . شدن مرتبط استجهانی
:درصد است20ن در برنامه مذکور شدهاي مرتبط با جهانیفراوانی ماده



55هاي توسعه جمهوري اسالمی ایرانشدن در برنامهجهانی
شدن در قانون برنامه پنجمهاي مرتبط با جهانیماده: 6جدول شماره

شدنجهانی
مواد

مواد مرتبط 
با 
شدنجهانی

شدنابعاد جهانیشدننگاه به جهانی

- فرهنگیفرهنگیاقتصاديسیاسیمنفیمثبت
اقتصادي

شماره مواد

3 -5 -7-
10-16-
17-18-
19-20-
25-81-
82-83-
84-87-
102-103 -
104-106 -
111-112 -
113-125 -
126-127 -
133-135 -
140-142 -
143-144 -
145-148 -
150-156 -
160-161 -
163-164 -
166-194 -
201-210 -
211-214 -
224-230 -

3 -5 -
7 -16 -

17-
18-
19-
20-
25-
81-
82-
83-
84-
87-

102-
103-
104-
106-
111-
112-
113-
125-
126-
127-
133-
135-
140-
142-
148-
150-

10-
143-
144-
145-

201-
210-
211-

25-81-
82-83-
84-87-

102-
103-
104-
106-
111-
112-
113-
125-
126-
127-
133-
135-
140-
142-
143-
144-
145-
148-
150-
156-
160-
161-
163-
164-
166-

3 -5 -
7 -10 -

16-
17-
18-
19-
20-

230
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156-
160-
161-
163-
164-
166-
194-
201-
210-
211-
214-
224-
230-

194-
214-
224-

4743433491تعداد مواد

هـاي سـوم،   شـدن در برنامـه  هاي مرتبط با جهانیدر جدول ذیل فراوانی و درصد فراوانی ماده
:ا آورده شده است.ا.چهارم و پنجم توسعه ج

هاي سوم، چهارم و پنجم توسعهشدن در برنامههاي مرتبط با جهانیفراوانی و درصد فراوانی ماده: 7جدول شماره

ماده
برنامه

موع مواد مج
دهندهتشکیل

فراوانی مواد 
مرتبط

درصد فراوانی مواد 
مرتبط

برنامه توسعه 
%1994020,1سوم

برنامه توسعه 
%1615534,16چهارم

برنامه توسعه 
%2354720پنجم

شده است؟هاي توسعه چگونه مطرحشدن در هر یک از برنامهابعاد مختلف جهانی: سؤال دوم
شـدن در هـر یـک از    اهیم ببینیم که از مجمـوع درصـدهاي مـرتبط بـا جهـانی     خودر اینجا می

هـاي مختلـف توسـعه ابعـاد     هاي توسعه، سهم ابعاد مختلف بـه چـه میـزان اسـت؟ در برنامـه     برنامه



57هاي توسعه جمهوري اسالمی ایرانشدن در برنامهجهانی

40در برنامـه سـوم توسـعه از مجمـوع     . انـد توجـه قرارگرفتـه  شدن به طـرز متفـاوتی مـورد   جهانی
ماده آن در بعد سیاسـی و  7ماده آن در بعد اقتصادي، 30ط است، شدن مرتباي که با جهانیماده

شـده بـه ابعـاد    به تعبیـري دیگـر درصـد اختصـاص داده    . گیردماده آن در بعد فرهنگی قرار می3
ایـن  . درصـد اسـت  7,5و 17,5، 75اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در برنامه سوم توسعه، به ترتیب 

:ر نشان دادتوان در نمودار زیمقادیر را می

مـاده آن در بعـد اقتصـادي،    25شـدن  ماده مرتبط با جهـانی 55در برنامه چهارم توسعه، از مجموع 
اگر بخـواهیم درصـد فراوانـی ایـن ابعـاد را      . ماده در بعد سیاسی قرار دارد7ماده در بعد فرهنگی و 23

را بـه خـود   % 12,72و درنهایت بعد سیاسی % 41,81فرهنگی ، بعد%45,45محاسبه کنیم، بعد اقتصادي 
:شده استسهم هر یک از این ابعاد در نمودار زیر نشان داده. دهنداختصاص می
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شـدن اسـت سـهم    مـاده آن مـرتبط بـا جهـانی    47درنهایت، برنامه پنجم توسعه که درمجموع 
مـاده؛ بعـد   34بعـد اقتصـادي   : صـورت زیـر اسـت   ر ایـن برنامـه بـه   شدن دهرکدام از ابعاد جهانی

هـاي مـذکور ماهیـت ترکیبـی دارد و در     البته یکی از مـاده . ماده3ماده؛ و بعد سیاسی 9فرهنگی 
اگـر بخـواهیم سـهم هـر یـک از ایـن ابعـاد را بـه درصـد          . گیرداقتصادي جاي می-بعد فرهنگی

. خواهـد بـود  % 6,38، و بعـد سیاسـی   %19,14فرهنگـی  ، بعد%72,34محاسبه کنیم، بعد اقتصادي 
هاي مذکور ماهیت فرهنگی اقتصادي دارد و در ایـن بعـد ترکیبـی جـاي     از ماده% 2,12درنهایت 

:دهدشدن در برنامه پنجم توسعه را نشان مینمودار زیر سهم هر یک از ابعاد جهانی. گیردمی

هاي توسـعه، ازنظـر   هایی بین برنامهها و شباهتمقام مقایسه چه تفاوتدر : سؤال سوم
، وجود دارد؟»شدن و توسعهجهانی«نگاه به مقوله 

آید، در این بخش با توجه به موضوع تحقیق بـه مقایسـه بـین    طور که از متن سؤال برمیهمان
چیــزي کــه در همــهي اول آندر وهلــه. پــردازیمهــاي توســعه ســوم، چهــارم و پــنجم مــیبرنامــه
شـدن در مباحـث   هـا بـه جهـانی   گانه توسعه موردبررسی، مشترك اسـت، توجـه آن  هاي سهبرنامه

تـرین  یکـی از مهـم  » شـدن جهـانی «هـاي قبلـی ذکـر گردیـد     طور که در بخشهمان. توسعه است
ا هـا را از یکـدیگر جـد   منتها آن چیـزي کـه ایـن برنامـه    . شودها محسوب میمحورهاي این برنامه

. هـا متفـاوت اسـت   در هـر یـک از ایـن برنامـه    » شـدن جهـانی «کنـد اوالً ایـن اسـت کـه سـهم      می
است، سهم مذکور در برنامه چهـارم توسـعه   % 20,1که این سهم در برنامه سوم توسعه به درحالی

شـود  در برنامه توسعه کاسته مـی » شدنجهانی«در برنامه پنجم توسعه از سهم . رسدمی% 34,16به 
.کندکاهش پیدا می% 20سهم به و این
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شـدن اختصـاص   ها سـهمی را کـه بـه ابعـاد مختلـف جهـانی      دوما، در هر یک از این برنامه
، و سهم %75که در برنامه سوم توسعه سهم بعد اقتصادي درحالی. شده است متفاوت استداده

سـهم بعـد   اسـت، در برنامـه چهـارم توسـعه    % 7,5و % 17,5ابعاد فرهنگی و سیاسـی بـه ترتیـب    
کنـد و  افزایش پیدا می% 41,81کند، سهم بعد فرهنگی به کاهش پیدا می% 45,45اقتصادي به 

این مقـدار در برنامـه پـنجم توسـعه در هـر      . گرددتعیین می% 12,72درنهایت سهم بعد سیاسی 
بدین ترتیب . است% 6,38و % 19، %72,34یک از ابعاد اقتصادي، فرهنگی و سیاسی به ترتیب 

که در برنامه توسـعه سـوم و پـنجم بعـد اقتصـادي بـا       گردد، درحالیگونه که مالحظه مینهما
اختالف فاحش از دیگر ابعاد در ردیف اول توجه قـرار دارد، در برنامـه چهـارم ایـن اخـتالف      

تفاوت دیگري که ازلحاظ توجه به ابعـاد  . شودتر میکمتر و به نفع بعد فرهنگی، تقریباً متوازن
کـه در برنامـه   گانه موردبررسی وجود دارد این است که درحالیهاي سهدر برنامهشدنجهانی

شدن به ترتیب در بعد اقتصادي، سیاسی و سـپس فرهنگـی اسـت، در    سوم اولویت ابعاد جهانی
بنـدي بـر هـم    هاي چهارم و پنجم  که به لحاظ زمانی نیـز متـأخرتر هسـتند، ایـن اولویـت     برنامه

اقتصادي هنوز هم در اولویت اول قرار دارد، اما بعد فرهنگی جایگزین خورد و اگرچه بعد می
البتـه در اینجـا   . گیـرد شود و بدین ترتیب بعد سیاسی در اولویت سوم جاي مـی بعد سیاسی می

گانه توسعه نیـز اشـاره کـرد و آن اینکـه در هـر سـه ایـن        هاي سهباید به وجه تشابه دیگر برنامه
وضــعیت (ایــن توضــیحات . شــدن در اولویــت اول قــرار داردانیهــا بعــد اقتصــادي جهــبرنامــه
تـوان در جـدول   را می) شدنهاي سوم، چهارم و پنجم ازلحاظ سهم ابعاد مختلف جهانیبرنامه

:زیر نشان داد

شدنهاي سوم، چهارم و پنجم ازلحاظ سهم ابعاد مختلف جهانیوضعیت برنامه: 8جدول شماره

برنامه   سهم 
ابعاد

ی فراوان
سیاسی

درصد 
فراوانی 
سیاسی

فراوانی 
اقتصادي

درصد 
فراوانی 
اقتصادي

فراوانی 
فرهنگی

درصد 
فراوانی 
فرهنگی

717,5307537,5برنامه سوم

712,722545,452341,81برنامه چهارم

36,383472,341019,14برنامه پنجم
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هـاي  شدن، در هر یک از برنامـه نیمواد داراي دیدگاه منفی نسبت به جها: سؤال چهارم
گیرند؟یک از ابعاد موردنظر قرار میشدن، در کداملحاظ ابعاد جهانیتوسعه از

شـدن را نیـز در   شدن در قسمتی از کـار نـوع نگـاه بـه جهـانی     در بررسی مواد مرتبط با جهانی
) شـدن، و ب داراي نگـاه مثبـت بـه جهـانی    ) هـا را در دو مقولـه الـف   ها مشخص کردیم و آنآن

اکنـون اقـدام بـه شـمارش ایـن مقـادیر       . بنـدي کـردیم  شـدن، تقسـیم  داراي نگاه منفی بـه جهـانی  
مـاده  7شدن، ماده مرتبط با جهانی40بر همین اساس، در برنامه سوم توسعه، از مجموع . کنیممی

دیگـر  مـاده  33. اسـت % 17,5باشند که درواقـع معـادل   شدن میداراي نگاه منفی نسبت به جهانی
شـدن را تشـکیل   مواد مرتبط با جهانی% 82,5شدن هستند که داراي نگاهی مثبت نسبت به جهانی

شـدن کاسـته   در برنامه چهارم توسعه از مقدار مواد داراي دیدگاه منفی نسبت به جهـانی . دهندمی
ن شـد داراي دیدگاه منفی نسـبت بـه جهـانی   % 7,27ماده، معادل 4ماده، 55شود و از مجموع می

دهنـد، داراي  شـدن را تشـکیل مـی   مـواد مـرتبط بـا جهـانی    % 92,73مـاده دیگـر کـه    51هستند و 
درنهایـت بـا بررسـی مـواد برنامـه پـنجم توسـعه        . باشـند شدن مـی دیدگاهی مثبت نسبت به جهانی

اسـت  %  8,51که معادل ماده آن4شدن، ماده مرتبط با جهانی47گردد که از مجموع مشاهده می
مواد مـرتبط اسـت،   % 91,49ماده دیگر که 43شدن هستند و گاه منفی نسبت به جهانیداراي دید

هـاي توسـعه در نمـودار    این وضعیت برنامه. باشندشدن میداراي دیدگاهی مثبت نسبت به جهانی
:شده استزیر نشان داده
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شـدن در هـر یـک از    نسـبت بـه جهـانی   خـواهیم ببینـیم مـواد داراي دیـدگاه منفـی      مـی اکنون
گیرنـد؟ در برنامـه سـوم    شدن جاي مییک از ابعاد جهانیهاي توسعه موردبررسی در کدامبرنامه

چهار ماده آن در حمایـت  (ماده در بعد اقتصادي 6شدن، ماده منفی نسبت به جهانی7توسعه ، از 
ده از تـوان فنـی و مهندسـی کشـور،     از تولید داخلی، یک ماده در حمایت از قانون حداکثر استفا

مقابلـه بـا   (و یک ماده در بعد فرهنگـی  ) یک ماده در حمایت از کشاورزي و تأمین امنیت غذایی
.قرار دارد و هیچ ماده منفی در بعد سیاسی وجود ندارد) تهاجم فرهنگی

اده آن کنند که سـه مـ  در برنامه چهارم مواد داراي دیدگاه منفی به چهار ماده کاهش پیدا می
خودکفایی در محصوالت اساسی کشـاورزي و تـأمین امنیـت غـذایی،     18ماده (در بعد اقتصادي 

و یـک مـاده   )حداکثر استفاده از توان تولیـدي کشـور  42حمایت از تولید داخلی، ماده 41ماده 
ی و بازهم همانند برنامه سوم توسعه هـیچ مـاده منفـ   ) مقابله با تهاجم فرهنگی(آن در بعد فرهنگی 

شودهرکدام از مواد منفی برنامـه چهـارم بـه    طور که مالحظه میهمان.در بعد سیاسی وجود ندارد
هـا پرداختـه بودنـد، اختصـاص داده     هاي منفـی برنامـه سـوم توسـعه بـه آن     همان مواردي که ماده

شـدن هسـتیم   در برنامه پنجم نیز شاهد چهار ماده داراي دیدگاه منفی نسـبت بـه جهـانی   . شوندمی
صـورت کـه از چهـار    ازلحاظ ابعاد توسعه نیز همانند برنامـه چهـارم اسـت بـدین    هاجایگاه آنکه

شامل حمایت از کشـاورزي و خودکفـایی در محصـوالت    (ماده منفی، سه ماده در بعد اقتصادي 
، یک ماده در بعد فرهنگی و با مضـمون مقابلـه بـا تهـاجم فرهنگـی و مجـدداً       )اساسی کشاورزي

در نمودار ذیل نحوه قرارگرفتن مـواد منفـی در ابعـاد    . در بعد سیاسی وجود نداردهیچ ماده منفی 
:شده استگانه توسعه به نمایش گذاشتههایسهشدن در برنامهگانهجهانیسه
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صـورت  هـاي توسـعه، هـم بـه    شـدن در برنامـه  توان گفت که جهانیبا توجه به این مباحث می
گونـه کـه در بـاال    شـده اسـت، امـا همـان    صورت فرصت براي توسعه کشور مطرحهم بهتهدید و

هـاي توسـعه تجلـی بیشـتري     شدن در برنامههاي مثبت و فرصت گونه جهانیمشاهده کردیم جنبه
هاي توسعه انکارناپـذیر  شدن نیز در برنامهدارند، هرچند که وجود جنبه منفی و تهدیدآمیز جهانی

.است
آمده در پایان ذکـر چنـد نکتـه در رابطـه     دستشده و آمار و ارقام بهه مباحث مطرحبا توجه ب

:با برنامه پنجم توسعه ضروري است
شـدن در برنامـه پـنجم توسـعه نسـبت بـه برنامـه چهـارم         اول اینکه مقدار مواد مرتبط با جهانی

ش مقـدار مـواد   این در حـالی اسـت کـه در برنامـه چهـارم شـاهد افـزای       . یافته استتوسعه کاهش
توان گفت برنامه پـنجم توسـعه   بر این اساس می. شدن نسبت به برنامه سوم هستیممرتبط با جهانی

شـدن در توسـعه کشـور نسـبت بـه برنامـه چهـارم داراي        گیـري از امکانـات جهـانی   ازلحاظ بهـره 
.تر در این زمینه استدیدگاهی ضعیف

شـدن در  ترسـیم ابعـاد مختلـف جهـانی    وهاي کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد بـه نحـ       دومین نکته
در این زمینه باید گفت که برنامـه سـوم نسـبت بـه برنامـه چهـارم و       . گرددهاي توسعه برمیبرنامه

ایـن توجـه   . شدن اسـت پنجم داراي یک مزیت نسبی است و آن توجه ویژه به بعد سیاسی جهانی
از طرف دیگـر  . گیردقتصادي قرار میاي است که بعد سیاسی در اولویت دوم بعد از بعد اگونهبه

مزیــت برنامــه چهــارم توســعه ایــن اســت کــه در برنامــه مــذکور بــین بعــد اقتصــادي و فرهنگــی   
هـاي سـوم و پـنجم بـه چشـم      شدن شاهد یک توازن نسبی هستیم که این تـوازن در برنامـه  جهانی

ا بـه خـود اختصـاص    توجهی رضمن اینکه در برنامه چهارم بعد سیاسی نیز درصد قابل. خوردنمی
داده است و مثل برنامه سوم و پنجم نیست که بعد سوم نسبت به ابعاد دیگر درصد نـاچیزي را بـه   

شـدن در  بر همین اساس بـا توجـه بـه مقایسـه ترسـیم ابعـاد مختلـف جهـانی        . خود اختصاص دهد
پـنجم توسـعه   توان به دو نکتـه در مـورد برنامـه    هاي توسعه سوم، چهارم و پنجم توسعه، میبرنامه

عنـوان اولویـت اول و   نکته اول عدم توازنی است که بین ابعاد اقتصادي و فرهنگی بـه : اشاره کرد
شدن است که شاهد اختالف فاحش بعد اقتصادي نسبت به بعـد  دوم ازلحاظ توجه به ابعاد جهانی

نکتـه  البته ذکر این نکته ضروري است که توجه ویژه به بعد اقتصادي خـود یـک  . فرهنگی است
همـه کـم   مثبت است اما مسـئله ایـن اسـت کـه چـرا بعـد فرهنگـی نسـبت بـه بعـد اقتصـادي ایـن            

شـدن در توسـعه کشـور توجـه     هاي بعـد فرهنگـی جهـانی   موردتوجه قرارگرفته است و به پتانسیل
بیان در رابطه با برنامه پنجم توسعه این اسـت کـه در برنامـه    دومین نکته قابل! چندانی نشده است؟

منـدي از امکانـات   توسعه به بعد سیاسی هم توجه چندانی نشده است و درواقع میـزان بهـره  پنجم
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. این بعد نیز ناچیز است

نتیجه
شـدن  هاي توصیفی است که به بررسی رابطه توسـعه و جهـانی  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

گفــت کــه در مــورد اهمیــت موضــوع تحقیــق بایــد. ا پرداختــه اســت.ا.هــاي توســعه جدر برنامــه
مطالعاتی وسیعی را به خـود  هاي اخیر است که حوزهترین مباحث در دههشدن که از مهمجهانی

هـاي علـوم اجتمـاعی    مبحث توسعه نیز جایگاهی درخور توجه در پـژوهش . اختصاص داده است
ي عالوه بر این در حـوزه . دارد و هنوز ذهن بسیاري از اندیشمندان را به خود مشغول کرده است

. توسـعه مطـرح اسـت   ترین مسائل در کشـورهاي درحـال  عنوان یکی از مهمبه» توسعه«عملی هم 
ا تلقـی  .ا.تـرین سـند توسـعه در ج   عنـوان مهـم  هـاي توسـعه نیـز بـه    درنهایت باید گفت کـه برنامـه  

هـا  بـدین ترتیـب ایـن برنامـه    . ها اسـت ي اول وابسته به این برنامهشوند و طبیعتاً توسعه در وهلهمی
بنـابراین اهمیـت سـه محـور اصـلی      . اید پیش از هر چیز موضوع پژوهش در مورد توسـعه باشـند  ب

عالوه بر ایـن آن  . ا مشخص شد.ا.هاي توسعه جشدن، توسعه و برنامهپژوهش حاضر یعنی جهانی
افزاید، قـرار گـرفتن ایـن سـه موضـوع مهـم در       چیزي که بر اهمیت بیشتر موضوع این تحقیق می

هـاي سـوم، چهـارم و    در ایـن مقالـه برنامـه   . ها باهم در این تحقیق استتن رابطه آنکنار هم و یاف
.شوندیا با روش تحلیل محتوا بررسی م.ا.پنجم توسعه ج

شـدن و توسـعه در   گونه مطرح شد که چه نسـبتی بـین جهـانی   سؤال اصلی تحقیق درواقع این
تر شـدن سـؤال و   تر و واضحظور دقیقمنهاي توسعه جمهوري اسالمی ایران وجود دارد؟ بهبرنامه

تر به سؤال، سعی کردیم سؤال اصـلی را در قالـب چهـار سـؤال فرعـی      همچنین پاسخگویی دقیق
چنـد  (شدن دارنـد؟  هاي توسعه چه دیدگاهی نسبت به جهانیهر یک از برنامه) 1: زیر دنبال کنیم

ــا جهــانی درصــد از هــر یــک از برنامــه  ابعــاد مختلــف ) 2؛ )شــدن مــرتبط اســت؟هــاي توســعه ب
در مقـام مقایسـه چـه    ) 3شده اسـت؟؛  هاي توسعه چگونه مطرحشدن، در هر یک از برنامهجهانی
شـدن و توسـعه، وجـود    نظـر نگـاه بـه جهـانی    هـاي توسـعه، از  هایی بین برنامـه ها و شباهتتفاوت

توسـعه  هـاي شـدن، در هـر یـک از برنامـه    مواد داراي دیدگاه منفـی نسـبت بـه جهـانی    ) 4دارد؟؛ 
گیرند؟ در ادامه فرضـیه تحقیـق   یک از ابعاد موردنظر قرار میشدن، در کدامازلحاظ ابعاد جهانی

در «: قـرار بـود  فرضـیه ازایـن  . گرفته بـود، تـدوین کـردیم   را که بر اساس مطالعات اکتشافی شکل
یسـته شـده   عنـوان تهدیـد نگر  عنوان فرصت و هم بـه شدن هم بهجهانیهاي توسعه به پدیدهبرنامه

توان براي توسـعه کشـور   است اما به جنبه فرصت گونه آن توجه بیشتري شده است که از آن می
.»استفاده کرد
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هــاي ناشــی از روش تحقیــق بــه کــار وتحلیــل یافتــهبــدین ترتیــب ســعی کــردیم تــا بــا تجزیــه
اط بـا  در پاسخ به سؤال اول مشـخص گردیـد کـه میـزان ارتبـ     . شده، به سؤاالت پاسخ دهیمگرفته

و % 34,16، %20,1هاي سوم، چهارم و پـنجم توسـعه بـه ترتیـب،     شدن در هر یک از برنامهجهانی
هـاي توسـعه پرداختـه    شـدن در برنامـه  به سؤال دوم که به بررسی ابعاد مختلف جهانی. است% 20

شـدن  اي کـه بـا جهـانی   مـاده 40در برنامـه سـوم توسـعه از مجمـوع    : گونه پاسخ داده شدبود، این
مــاده آن در بعــد 3مــاده آن در بعــد سیاســی و 7مــاده آن در بعــد اقتصــادي، 30رتبط اســت، مــ

مـاده  25شدن ماده مرتبط با جهانی55گیرد؛ در برنامه چهارم توسعه، از مجموع فرهنگی قرار می
مـاده در بعـد سیاسـی قـرار دارد؛ و درنهایـت،      7ماده در بعد فرهنگـی و  23آن در بعد اقتصادي، 

شدن اسـت سـهم هرکـدام از ابعـاد     ماده آن مرتبط با جهانی47مه پنجم توسعه که درمجموع برنا
مـاده؛ و بعـد   9ماده؛ بعد فرهنگی 34بعد اقتصادي : صورت زیر استشدن در این برنامه بهجهانی

اقتصـادي  -هاي مذکور ماهیت ترکیبـی دارد و در بعـد فرهنگـی   البته یکی از ماده. ماده3سیاسی 
شدن و همچنـین  هاي توسعه در رابطه با جهانیکه وضعیت هر یک از برنامهاکنون. گیردیجاي م

هـاي توسـعه در رابطـه بـا موضـوع      شده است، سؤال سوم به مقایسـه بـین برنامـه   ابعاد آن مشخص
ي اول آن چیـزي کـه در   در وهلـه : شـود گونه پاسخ داده مـی سؤال مذکور این. پردازدتحقیق می

شـدن در  هـا بـه جهـانی   گانه توسعه موردبررسـی، مشـترك اسـت، توجـه آن    هاي سهي برنامههمه
کنـد اوالً ایـن اسـت    ها را از یکدیگر جـدا مـی  منتها آن چیزي که این برنامه. مباحث توسعه است

هـا  دوما، در هر یک از این برنامه. ها متفاوت استدر هر یک از این برنامه» شدنجهانی«که سهم 
گونـه کـه   همان. شده است متفاوت استشدن اختصاص دادهابعاد مختلف جهانیسهمی را که به

که در برنامه توسعه سوم و پنجم بعد اقتصـادي بـا اخـتالف فـاحش از     گردد، درحالیمالحظه می
دیگر ابعاد در ردیف اول توجه قـرار دارد، در برنامـه چهـارم ایـن اخـتالف کمتـر و بـه نفـع بعـد          

شـدن در  تفاوت دیگـري کـه ازلحـاظ توجـه بـه ابعـاد جهـانی       . شودتر مینفرهنگی، تقریباً متواز
که در برنامه سوم اولویـت ابعـاد   گانه موردبررسی وجود دارد این است که درحالیهاي سهبرنامه

هـاي چهـارم و   شدن به ترتیب در بعد اقتصادي، سیاسی و سپس فرهنگـی اسـت، در برنامـه   جهانی
خـورد و اگرچـه بعـد    بنـدي بـر هـم مـی    متأخرتر هستند، این اولویـت پنجم که به لحاظ زمانی نیز 

شـود و  اقتصادي هنوز هم در اولویت اول قرار دارد، اما بعد فرهنگی جـایگزین بعـد سیاسـی مـی    
البته در اینجـا بایـد بـه وجـه تشـابه دیگـر       . گیردبدین ترتیب بعد سیاسی در اولویت سوم جاي می

هـا بعـد اقتصـادي    شـاره کـرد و آن اینکـه در هـر سـه ایـن برنامـه       گانـه توسـعه نیـز ا   هاي سهبرنامه
هـاي  طبـق داده : در ادامـه بـه سـؤال چهـارم پرداختـه شـد      . شدن در اولویت اول قـرار دارد جهانی

7شـدن،  ماده مـرتبط بـا جهـانی   40موجود مشخص گردید که در برنامه سوم توسعه، از مجموع 
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مـاده  33. اسـت % 17,5باشـند کـه درواقـع معـادل     میشدنماده داراي نگاه منفی نسبت به جهانی
شـدن را  مـواد مـرتبط بـا جهـانی    % 82,5شدن هستند که دیگر داراي نگاهی مثبت نسبت به جهانی

مـاده در بعـد   6شـدن، در ایـن برنامـه توسـعه،     ماده منفی نسـبت بـه جهـانی   7از . دهندتشکیل می
در .یچ ماده منفی در بعد سیاسی وجـود نـدارد  اقتصادي و یک ماده در بعد فرهنگی قرار دارد و ه

شـود و از  شدن کاسـته مـی  برنامه چهارم توسعه از مقدار مواد داراي دیدگاه منفی نسبت به جهانی
51شـدن هسـتند و   داراي دیدگاه منفی نسـبت بـه جهـانی   % 7,28ماده، معادل 4ماده، 55مجموع 

دهنـد، داراي دیـدگاهی مثبـت    تشـکیل مـی  شـدن را  مواد مرتبط با جهانی% 92,73ماده دیگر که 
از مجمــوع چهــار مــاده منفــی ایــن برنامــه توســعه نســبت بــه  . باشــندشــدن مــینســبت بــه جهــانی

، سه ماده آن در بعد اقتصادي و یک ماده آن در بعد فرهنگی و بازهم هماننـد برنامـه   شدنیجهان
بررسـی مـواد برنامـه پـنجم     درنهایـت بـا  . سوم توسعه هیچ ماده منفی در بعد سیاسی وجود نـدارد 

کـه معـادل   مـاده آن 4شـدن،  مـاده مـرتبط بـا جهـانی    47گردد که از مجمـوع  توسعه مشاهده می
مـواد  % 91,49ماده دیگر کـه  43شدن هستند و است داراي دیدگاه منفی نسبت به جهانی% 8,51

نفی ایـن برنامـه   جایگاه مواد م.باشندشدن میمرتبط است، داراي دیدگاهی مثبت نسبت به جهانی
صورت که از چهار ماده منفـی، سـه مـاده    ازلحاظ ابعاد توسعه نیز همانند برنامه چهارم است بدین

.در بعد اقتصادي، یک ماده در بعد فرهنگی و مجدداً هیچ ماده منفی در بعد سیاسی وجود ندارد
صـورت  م بـه هـاي توسـعه، هـ   شـدن در برنامـه  توان گفت که جهانیبا توجه به این مباحث می

گونـه کـه در بـاال    شـده اسـت، امـا همـان    صورت فرصت براي توسعه کشور مطرحتهدید و هم به
هـاي توسـعه تجلـی بیشـتري     شدن در برنامههاي مثبت و فرصت گونه جهانیمشاهده کردیم جنبه

یر هاي توسعه انکارناپـذ شدن نیز در برنامهدارند، هرچند که وجود جنبه منفی و تهدیدآمیز جهانی
.است
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