
 

 اهمیت منابع ملی درتوسعه همه جانبه جمهوری اسالمی

 

 نویسندگان 

 علی پورامامی،کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی وسرپرست دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اندیمشک

ولی 7وکادررسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی درلشکر ارشدعلوم سیاسی مصطفی سازوار،کارشناسی

 عصر)عج(اندیمشک

 نیازی،دکترای مدیریت ورییس دانشگاه فرهنگیان اندیمشکمرید 

 

 چکیده 

علوم سیاسی توسعه هرچندمفهوم تازه ای است وپس از جنگ دوم جهانی به گفتمانی ازمباحث اندیشمندان 

خلقت،بشریت به دنبال بهترشدن زندگی ومتفاوت بودن به گذشته خودبوده ی مبدل گشت .ولی ازابتدا

است.انسان برای رفاه وآسایش درزندگی به دنبال تغییرودگرگونی درجهت هرچه بهترمحیط پیرامون 

توسعه یک مطالبه عمومی دربین اندیشمندان وخصوصا درمیان نخبگان جوامع بامطرح شدن خودبوده است. 

باجدیت بیشتری دنبال شد.درایران نیز باتوجه به تمدن وتاریخ کهن خودنسبت به رسیدن  توسعه یافتهکمتر 

به توسعه همه جانبه نسبت به محیط اطراف خودبه جدیت بیشتری دنبال شده است.پیرامون رسیدن به 

می توسعه درایران نظریات زیادی مطرح شد عده ای تنها راه توسعه راغربی شدن درتمام شئون 

وعده ای درمقابل نفی همه جانبه غرب راتجویز می کردند.دراین مقاله به دنبال راهها وتوانایی های دپنداشتن

موجوددر کشور وبا نگاهی همه جانبه به راه رسیدن به توسعه پایداروبومی وبا نگاه به موفقیت های کشورهای 

به مسائل اجتماعی،سیاسی  توسعه یافته دربرنامه هایی که امکان اجراشدن درجمهوری اسالمی با توجه

 بررسی شده است.وفرهنگی رادارامی باشد.

 

 

 

 واژگان کلیدی :

 توسعه،توسعه سیاسی،منابع ملی،توسعه فرهنگی،سرمایه اجتماعی 



 

 

 

 

  مقدمه

 

 بدن به عضو یک بیرون مانند از را پیشرفت اجزاء که آن نه و است بوده درونی پیشرفت یک غرب پیشرفت

 ژاپن در اگر و است گرفته انجام تدریجی طور ه  دراز سالیان طول در پیشرفت این عالوه به باشند زده پیوند

 با و منسجم جامعه یک دوم جهانی جنگ از بعد آنها که بود علت بدان داد روی سریعتر کمی فرایند این

 جامعه با را پیشرفت عناصر خواستند می خود ملی برنامه با شده حساب و متفکرانه طور به داشتندکه هدف

 (1378،544غربی.)رفیع پور، تکنولوژی با را خود  جامعه نه و دهند تطبیق خود

برای حرکت درمسیرتوسعه ورسیدن به مرحله توسعه پایدار و رساندن جامعه درتمامی ابعادبه 

اری توسعه،شناسایی منابع یک امراجتناب ناپذیروالزامی است.هرفردی درزندگی روزانه خودبرای پیشبردهرک

به عنوان مثال یک فردمی خواهدیک به عوامل وپیش نیازهاییبرای به سرانجام رساندن کارخودالزم دارد. 

بیمارستان بسازد.آیااحداث یک بیمارستان بدون داشتن مصالح ،تجهیزات ،نیروی انسانی فنی برای ساخت 

زشک تربیت آیابدون وجودیک استادماهرومتخصص می توانیدپوفضای مناسب امکان پذیراست؟

کنید؟آیاامکان داردبدون برنامه ریزی وداشتن طرحی مدون ویک سیستم به روز ومدرن امکان پیشرفتد 

وجوددارد؟قاعدتابدون مهیا بودن پیش نیازهاو وجودافرادخبره وبرنامه مدون وطرح جامع امکان تحقق اهداف 

درباب توسعه نیزبدون توجه به بود.پاسخ تمامی سواالت ذکرشده منفی خواهدبرنامه ریزی شده وجودندارد.

اگردرمبجث توسعه باشناسایی امکانات منابع وداشته های ملی امکان رسیدن به توسعه فراهم نخواهدشد.

موجودوبرنامه ریزی می توان باموفقیت وباآسودگی خاطردرمسیرتوسعه حرکت کرد.درحقیقت،منابع 

سیستم راروبه جلومیسرمی سازدوجامعه راازیک مهمترین مفروض فرموالسیون توسعه است که حرکت این 

(درمالحظه چشم اندازهای توسعه 12،1394مرحله ساده به یک مرحله پیچیده ترواردمی کند.)ناظری،

درکشورهای گوناگون بایک چالش مواجه می شویم تعدادزیادی ازکشورهای درحال توسعه به جهت بی 

عث پایین بودن سرعت توسعه دراین کشورها شده توجهی به منابع وعدم آگاهی ازمنابع ملی خود،با

بایستی این مقوله هارادرنظرداشت که شناسایی منابع اعم از منابع بالقوه وبالفعل،خواهدتوانست است.

دررسیدن به موفقیت بسیاراثرگذاروکارسازباشد.ازمواردقابل توجه این است که منابع رانبایستی 

ع طبیعی دانست بلکه کشورهایی درجهان هستندبدون داشتن تنهامنحصردرمنابع اقتصادی هم چون مناب



منابع طبیعی هم چون نفت وگازو...به توسعه دست یابندکه می توان به کشورهایی نظیرژاپن،چین،وکره 

 جنوبی اشاره کرد.

 شناسایی مولفه های تاثیرگذاراجتماعی

 نقش مردم

سیاستمداران ومطالبه عمومی واقع شوند. باتوجه به این که مردم وحرکت های مردمی درصورت فراگیرشدن

هرچندمردم تحت گذاران برآمده ازخواست مردم درراستای مطالبات مردم حرکت خواهندکرد.وقانون

تاثیرنخبگان هستندوعموماازنظرفکری سیال هستندولی درصورت آگاهی وبصیرت الزم حاکمیت 

ندتوسعه درکشورهای ان.جی.او ها توسعه تاثیرمردم درروهارامجبوربه تامین خواسته های خودخواهندکرد.

 نقششناخته می شود.ngoیافته به دوره پس ازجنگ جهانی دوم بازمی گرددکه به مفهوم ویاهمان سازمان 

 های ویژگی است. داشته سازنده واثرگذاری بسیار اثرات نهاد مردم های عنوان تحت های تشکل در مردم

 های برنامه از مستقل هویتی این نظر از هستندش مستقل دولت از هویتی دلیل نهادبه مردم هاد سازمان

 تواند هستندومی خود اهداف تشکیل شده و امورات هویتی پیگیری نظر از جهت هستندازاین کنار به دولت

 به نهاد مردم های سازمان اینکه به با توجه طرفی باشد. از داشته مستقل صورت به را مردم حقوق مطالبه

 های برنامه راستای در شبود نخواهند مختلف های دولت حکمرانی مطیع اقتصادی نیستند منافع دنبال

 اهدافی بودو خواهند ها سازمان این مختلفی عضو افراد ین که ا به توجه برداشت. با خواهند خودقدم مردمی

 خواهند کمک جوامع در روندتوسعه کردبه خواهند دنبال نیازمند خصوصا مردم و عامه منفعت راستای در

 به تواند می نهاد های مردم سازمان ایران اسالمی جمهوری اجتماعی و اقتصادی وضعیت به توجه با .کرد

 در ها سازمان این قبیل از هایی نمونه کرد. خواهند کمک افتاده کمی عقب مختلف مناطق در روندتوسعه

 کمک توانسته آنها قدرت تناسب به که گرفته شکل اخیر سالیان خوزستان در استان شهرستانهای از بعضی

 سازمانها این اگر حد این در نهاد مردم  های سازمان این اثرگذاری به توجه با .کند مناطق این در اشتغال به

 جهت مردم اشتیاق یافت و خواهند بیشتری اثرگذاری قدرتگیرد قرار بیشتری موردعنایت مردم توسط

 این قدرت شدن ونمایان تثبیت جهت ابتدا طلبد. می لذا. شد خواهد ها سازمان این کردن کمک و عضویت

 این درتق شدن نمایانو تثبیت مدت جهت دراز در که باشد سازمانها اینحال  کمک ابتدا دولت سازمانها

 کمک توسعه روند شتاب گرفتن مدت به دراز در کهباشد سازمانها این حال کمک ابتدا دولت سازمانها

 پتانسیل از نیازمندیم که توسعه برسیم، به شهری یا روستایی مناطق در بخواهیم اگر امروزه .کرد خواهند

 وجود ها NGO مورد که در نکاتی ترین مهم از یکی .ببریم را استفاده بیشترین نهاد های مردم سازمان

 ابتکارو نقش به نیز پایدار توسعهتفسیر در است حتی منابع بهینه گیری کار به در آنها دارد،نقش پررنگ

 (1395،95 پور،امیر، هنر. (است شده یوانفرا توجه لتیود غیر یها سازمان

 مردم تفکرات



 درتق در وا(تق جودو فرض ا)بانسانها دیگر و حیوانات به نسبت آنها برتری و انسانها تمایز وجه که طور همان

 اداره باالخص جامعه، نآ ءضااع تفکر درتق به نیز نآ نمودن اداره بهتر و جامعه یک یبرتر. است نهاآ تفکر

 مهم فرهنگ و جامعه کل سطح در عام طور به فقط نه تفکر درتق دیگر عبارت به. دارد بستگی نآ کنندگان

 معنی بدین. باشد می اهمیت حائز منطقه، مسائل به نسبت تفکر درتق توزیع نظر از ن،آ ازش بی بلکه است،

 نظام در. است سازمانی مسائل با متناسب تفکر، درتق توزیع ، البانق از بعد جامعه اساسی ت المشک از کی:ی

 هرم اعدهق از که چه هر. دارد جودو ها گیری صمیموت ها مسئولیت از مختلفی سطوح کشور، یک اداره

 می بیشتری گیر تصمیم مورد مسائل دگیچیپی و اهمیت یم،ور می راس و باال طرف به نظام هرم و سازمانی

 توسعه یبرا اعدتاق ( 1387:447 ، فرامرز پور، رفیع).دارد نیاز یبیشتر تفکر درتق به مسائل حل و شوند

 شناسان مردم تحقیقات. است الزامیی امر جامعه نآ مردم نگرش عنو به توجه یا جامعه هر در جانبه همه

 انجام وسعهتیبرا درستی یریز برنامه توان نمی جامعه، یک مردم نگرشنوع  به توجه نوبد دهد می نشان

 و زندگی در وثریمشنق تواند می ملت یک زندگی یها شیوه و رسوم ب وداآ رفتارها،  مجموعه عقاو در. داد

 تغییر و حرکتی برایا جامعه چنین باشد، ابستهو خود یها گذشته به ملتی اگر. کند ایفا جامعه هر  یندهآ

 تر سانآ را تواندتغییرات می باشد، وپیشر و نگر یندهآ ملتی اگر ، برعکس و شد خواهد مواجه یدشوار با

 یک یها دیدگاه و رسومو عقاید کلی طور به. کند حرکتی استوارتری ها دمق با توسعهی راستا درو بپذیرد

 یا جامعه مردم نگرش اگر(1395،81 ،یناظر). دارد جامعه نآ یها ضعف یا توانایی در اساسی نقشی جامعه

 توسعه کنند همراه نو باتغییرات را خود دیر خیلیوباشد بدبینانه نگرشی همواره تغییرات و تحوالت به نسبت

 این بر یا جامعه مردم نگرش اگر. شد خواهد لصحا جوامع سایر به نسبت یتر طوالنی زمان در و سختی به

 گونه این در جانبه همه مسلماتوسعه ، هستند جامعه رهبران تنها توسعه لیصا نالعام که باشد استوار

 د.کر خواهد مسیر طی یکندو سختی به جوامع

 )حاجی.  دانند می جامعه رهبران را توسعه عامالن سیک( دیدگاههای)نئوکال اغلب

 (113،1384هاشمی،سعید،

 مسیر در حادجامعهآ همه و شد نخواهد میسر ملی قفاو باشد جامعه رب حاکم یتفکر چنین اگر طبیعتا

 توسعه در مردم شنق به نسبت توسعه مسئله پیرامون اندیشمندان از یضبع. گرفت نخواهند رارق توسعه

 شبخ ود بهار توسعه نالعام یتئوریها رابطه این در هاشمی سعید. هستند ائلق باالیی بسیار اهمیت جوامع

 نالعام محور نودر نالعام در لیو. کند می یبند تقسیم محور نودرو توسعه نالعام محور نوبیر یتئوریها

 یراستا در تحول پذیرش و مادگیآ جامعه یک مردم اگر یعنی. باشند می جامعه یک مردم اساس توسعه

 یدیگر ی نظریه ، نظریه این مقابل در. گرفت خواهد یبیشترب شتا توسعه سرعت باشند داشته را توسعه

 توسعه مسائل ختاری امااگر.  هستند جامعه نخبگان و رهبران توسعه تحوالت غازگرآ اینکه بر مبنی دارد جودو

 اینطرف به طهومشر از ایران در اندیشمندان  نخبگان توسط همواره کنیم یپیگیر ایران در را توسعه تفکر و

 حال در سختی به هایی شبخ در یای وکند با مردم جانبه همه همراهی عدم علت به لیو گردیده مطرح



 خودشان نهاآ است بهتر حتی ، ندوبر جلو به خود باید نهاآ راند، جلو به توان نمی را مردم. است ویپیشر

 اگر پس(126)همان،کنند حرکت که دارند تمایل سرعتی چه با و ندوبر خواهند می کجا به که کنند تعیین

 به و گیرخواهدشد همه سرعت به توسعه و تغییرات باشد طلبانه توسعه یتفکر جامعه یک مردم تفکرات

 یساز پیاده ی وپیگیر حکمرانانو گذاران انون،قریزان برنامهی برا و گردید خواهد تبدیل عمومی مطالبه

 یرهاوبا به ،اعتقاد جامعه یک اعتقاد میزان دیگر، یسو از.بود خواهد سهل بسیار یکار توسعه تحوالت

 یسو به جامعه نآ حرکت بشتا در مهمی شنق گذشتگان، غلط عقاید پذیرشوی ر بر تاکید یا نادرست

 هصلفا اساسی عامل خود ، غلطی رهاوبا یر بر یپافشار یعنی داشتن، تعصب این که این ضمن. دارد توسعه

 نگرش که داشت نظر در باید بنابراین (1395،82 ،یناظر). است یقتر  پیشرفت شرایط از جامعه یک گرفتن

 وتوسعه منابع میان رابطه در گذار رثا یمتغیرها ترین مهم و ترین یجد از یکی مردم

 (1395،82است.)هنرپور،

 تفکرات از یافته توسعه انسان و گردیده تشکیل یافته توسعه یانسانها از یافته توسعه جامعه ما، نظر در

ع اجتما هر افراد تفکر متد شناخت ، یافته توسعه تفکرات شناسایی یبرا و است برخوردار یافته توسعه

 .برد پی جامعه رفتارو تفکرع  نو یهولا منطق شناخت و کشف به بتوان طریق این از تا دارد رتوضر

  انسانی منابع

 در گذاری سارمایه اهمیت که دارند تاکید و باور نکته این بر اقتصادی، اندیشمندان این همه

 براین نظران صاحب از بسیاری. است اقتصادی نظر از ارزشمندتر و باالتر مراتب به انسانی منابع و ها سرمایه

. انسانی است مناابع گذاری در سرمایه عدم یافته، توسعه کمتر کشورهای در یافتگی توسعه عدم علت باورند

 را های فنی ارتقاء مهارت و جدید علوم و تکنولوژی از استفاده پرورش، و آموزش کشورها این زمانی که تا

 به توسعه و داشت خواهد رارق پایینی سطح در انسانی منابع توانایی از استفاده وری و لحاظ نکنند،بهره

 رگذارثا یها مولفه و ینانسا منابع توسعه درباره.  رفت خواهد شپی باال بسیار یها هزینه رفص با ی وکند

 سرمایه ایجاد و تمرکز مفهوم. کرد اشاره انسانی سرمایه تمرکز مفهوم به بایستی توسعه، ببا در مقوله این بر

 و باشند تجربهو موزشآفنی، یها مهارت توانایی که یافراد تعداد شافزای و ردنآو جودو به بر ناظر انسانی

 جامعه یبرا ناپذیر باجتنا و حیاتی یامر توسعه یها مقوله تمام در جانبه همه توسعهی برا نهاآ جودو

 یگذار سرمایه با همراه انسانی سرمایه ردنآو جودو به مهم، این اهمیت به توجه با. باشد می توسعه خواستار

 در ملی منابع( 1371،656و)قره باغیانا نیودر و بالقوه یاستعدادها و ابتکار درتق توسعهو افراد رشوپر در

 ثحی ازو  باشد برخوردار رکشورد فیزیکی منابع زمینه در کشورو باشند هم زیاد که مقدار هر توسعه امر

 یدارا کندکه طی سرعت با را توسعه و باشد مولد که تواند می زمانی باشد،تنها غنی فیزیکی یها سرمایه

 امر اینو باشد غنی مدآکار و متخصص افراد از یبرخوردار از جامعه یعنی. باشد باالیی انسانی سرمایه

 و ،فرهنگییتصادقا مختلف یها حوزه در توانا و مستعد افراد رشوپر شبخ در لتود یگذار سرمایه مستلزم



 ،یساز ازجاده اعم گوناگونی ها شبخ در یگذار سرمایه میزان رشد حال در یکشورها در. باشد اجتماعی

 احداث که شود می مردم مصرفی یکاالها تولید یها کارخانه مدارس، احداث ،یساز بیمارستان ،یسدساز

 توسعه دنبال به که یا جامعه در اگر. باشد می ماهر و متخصص افراد نیازمند شبخ این از یک هر مدیریتو

 و دهند رشد را جامعه این توانست نخواهد فیزیکی یها سرمایه باشد، نداشته جودو افراد این باشد می

 این و بود خواهد مختلف یها شبخ مدیریت و احداث یبرا مالی زیاد یها هزینه رفص و خارج به ابستگیو

 مدیریت یبرا توانایی عدم مدنآ جودو ملی،به حیهور ظلحا از گردد می هزینه رفص ثباع تنها نه ستگییشا

 قفو مطالب از گذشته.داشت خواهد دنبال به را فرهنگی بد راتاث و شد خواهد مردم یها توده توسط جامعه

 عدم دلیل به یول شود می کشورها این اردو سرمایه یزیاد مقدار نیافته، توسعه یکشورها در شد بیان که

 همرا به تخصصی یها مهارت گرچه.شود نمی میسر منابع این از کامل استفاده امکان الزم، یها توانایی

 رخ توسعه و دوب خواهد همیشگی ابستگیو این و خارجی گذاران سرمایه توسط شود می کشور اردو سرمایه

 در یگذار سرمایه  التمشک همه رشد،با حال در یکشورها اکثریت در زهوامر. داد نخواهد

 بلکه ، نیست فیزیکی سرمایه کمبود تنها کشورها این ماندگی عقب علت که اند برده پی انسانی، وینیر

 است،زیرای صادقتا توسعه در مهمی عامل نیز ،یا حرفه و فنی یها مهارت انسانی،مانند یها سرمایه کمبود

 درقا تصادقا که جاست این در شود، می یصادقتا تولید یها ظرفیتش کاه به منجر انسانی منابع کمبود

 از یبسیار عقیده به دلیل این به. بکند مناسبی و کامل استفاده موجود فیزیکیی ها سرمایه از بود نخواهد

 توسعه جریان در فیزیکی و یماد سرمایه تمرکز از یمهمتر عامل انسانی سرمایه تمرکز صاددانانقتا

 حال در یکشورها در انسانی وینیر یریز برنامه (670.)همان ،است توسعه حال در یکشورها یتصادقا

  مهم لهئمس سه به رشد حال در یکشورها در انسانی وینیری ریز برنامه مورد در عمومی رشددیدگاه

 .پردازد می اساسی

 -کمبودها این علت و جامعه مختلف یها شبخ در متخصص وینیر یکمبودها یافتن-1

 تعل کردن مشخص و یصادقتای ها فعالیت سنتی و دیمیق سمتق در اضافی وینیر علت کردن پیدا-2

 .مازاد وینیر مدنآ جودو به یها علت بردن بین از و مازاد وینیر

 الق وخ انسانی روینی یریز برنامه یبرا جامعه یها توانایی با منطبق اجرا بلقا و قوی راهبرد یک تعیین-3

 در که کرد اشاره رشد حال در جامعه فعلی یکمبودها به توان می انسانی وینیر کمبود یها علت از مستعد

 افراد به نیاز ریدیگ و رشد حال در جامعه در کار یبرا هستند دیده موزشآ افراد جودو نیازمند حاضر حال

 باال علت هب لیو دارد جودو توانا انسانی وینیر کمبود شد بیان که ها این بر الوهع. باشد می یندهآ جهت

 جودو دنیازمن که یصاادقتا موسسات در ثالم. نیست مشخص توسعه حال در جوامع در یبیکار نرخ بودن

 پر متخصص غیر داافر باا را الهاخ افراد این جودو عدم دلیل به لیو باشد می حوزه این در متخصص افراد



 سرمایه به نسبت و الزم بازدهی و شود می موسسات این کارایی مدنآ پائین ثباعامل ع این و کنند می

 .یدآ نمی دست به شده که یگذار

 اجتماعی سرمایه

 اجتماعی سرمایه از تعریفی است. ابتدا اجتماعی توسعه،سرمایه و منابع بین ارتباط در گذار اثر عوامل دیگر از

 و اجتماعی نظرات  سرمایه مورد گردد. در می بررسی منابع بر آن تاثیرات به سپس گرددو می بیان

 مبتنی ساختارارتباطی که گوید می مقوله این پردازان نظریه از . کلمناست شده بیان گوناگونی تفسیرهای

 ،اجتماعی ی سرمایه بر

 زادآ هاد کانال ایجاد و متعهدانه محیط اجتماعی، خالق  اجتماعی کنشگران میان تعهد تثبیت در تواند می

 توجه با و (1988،102،104باشد.)کلمن، موثر اجتماعی های تضمین از هایی فرم تحمیل و ،هنجارهاارتباطی

 در .باشد می اجتماعی علوم پژوهشگران برای منبع ارزشی یک تواند می اجتماعی ی سرمایه فوق تعریف به

 منبع بر تواند می ولی باشد می منبع یک ی اجتماعی سرمایه خود گفت بایستی اجتماعی سرمایه با ارتباط

 میان  رابطه در اوقات بعضی واقع در. کرد خواهد کمک جامعه در توسعه به طریق این از و باشد گذار اثر

 کتاب در که مثالی ذکر به موضوع این مثال برای .هستند گذار اثر که هستند ها منبع این توسعه، و منابع

 کارخانه یک شهر، یک در کنیم. می اشاره هنرپورآمده امیر منابع، به رویکردی با توسعه شناسی جامعه

 وقتی. داریم نیاز منابع و هدف ریزی، برنامه زمین،نقشه، سرمایه، به کارخانه این ایجاد برای کنیم، احداث

 تولید به کارخانه این کنیم. اگر استخدام مجموعه این در کار برای را انسانی نیروی باید شد، ایجاد کارخانه

 که بود خواهد بازی اسباب تولید سیستم این طبیعتاخروجی ، شود داده هااختصاص بچه برای بازی اسباب

. دارد را خود خاص متقاضیان که شود می تولید محصولی هم و شد خواهد منطقه در شغل ایجاد باعث هم

 اجتماعی مسئولیت که است نیاز شود، تولید باال باکیفیت محصوالت کارخانه این در باشد قرار اگر حال

 طرف از .شود گرفته کار به پرسنل و کارخانه مدیران

باعث آسیب  یاحتی نباشد بهداشتی کودکان برای که کنند تولید را هایی بازی اسباب مدیران اگر دیگر،

 اگر بود. اما خواهد توسعه ضد آن وتولیدات کارخانه این که گفت توان می شود، آنان روان و روحیه به رسانی

 که پرسنلی کنند تولید کودکانی برا القانه خیو فکر های بازی خواهند می کارخانه این مسئوالن که بدانیم

 شالت کیفیت با محصول تولید یراستا در خود وتالش نیت خلوصو تقداص با کنند می کار مجموعه این در

 این در. است گذاررثا سیستم جیوخر ویر بر کارخانه این در اجتماعی سرمایه که گفت توان می کنند، می

 یعنی دیگر روی منبع بر که است منبعی کند می کار کارخانه این در که انسانی نیروی شد گفته که مثال

 که است آن نیروی انسانی این باور و گذارد می اثر کننده مصرف به کار و به تعهد یعنی اجتماعی، سرمایه

 به زیاد تولید با پس صرفا. باود خواهد آنها کار تداوم و اعتبار مصرف بازار و جامعه در آنها تعهد و صداقت

 مرحله این در آنها سالمتی ارتقا فکری ، مردم نیاز را ها مولفه سایر بایستی بلکه کنیم نمی پیدا دست توسعه



 کلمن نظر را عموضو این است منبع یک عنوان به اجتماعی سرمایه شد بیان که جایی آن از. است نظر مد

 :نماید می مطرح را مسئلهود عموضو این کدر یبرا کلمن. کنیم می بیان

 .شود می بمحسو اجتماعی ساخت یک از یا جنبه اجتماعی سرمایه -1

 (1377،160کند)کلمن، می تحصیل ها ساخت داخل در را افراد های کنش ، اجتماعی سرمایه -2

 دارد: نظر در اجتماعی سرمایه برای را ذیل های شاخصه

 براساس (1377،160اقتدار)کلمن، -4 اجتماعی هنجارهای -3 اطالعات دسترسی -2شده ایجاد تعهدات-1

 رسیدن و منبع این سایه زیر در که است کننده تولید مادر و سرمایه یک اجتماعی سرمایه شده ارائه مطالب

 در نه شود می تولید افراد در نه اجتماعی سرمایه. است پذیر امکان سهولت به اهداف از بعضی به یابی دست

 روابطشان آن چارچوب قالب در افراد تا کند می ایجاد را چارچوبی که است ای سرمایه بلکه فیزیکی، ابزار

 و شرایط ( سرمایه اجتماعی1384،138یابند.)ناظری دست اهدافشان به راحتی به بتوانند و شود آسان

 توانایی مناسب شرایط در بتوانند هستند بالقوه استعداد دارای مستعدو افراد تعالی رشد و جهت را محیط

 .دهند بروز را خود های

 

 کشور فرهنگی وضعیت انداز چشم در اجتماعی سرمایه جایگاه

 حیهواجتماعی،ر انرژی چون مختلفی تعابیر و واژگان از اجتماعی سرمایه اصطالح فضای مفهومی بیان برای

 گسترده، ایه یتسود اجتماعی، لطافت ، محلی یها شبکه مدنی، ضیلتف اجتماعی، پیوستگی جماعتی،

 شده استفاده اجتماعیب خو همسایگی ، رسمی غیر و رسمی یها شبکه اجتماعی، منابع جماعتی، زندگی

 برده نام سرمایه و منبع یک عنوان به را اجتماعی سرمایه نظران صاحب از برخی (1384)غفاری،.است

 منابع در که آنچه به اجتماعی سرمایه مفهوم از استفاده در من " گوید می رابطه این ( در1916اند.)هانیفن،

. برم می کار به استعاری یا تمثیلی صورت به صرفا را آن و ندارم نظر شود، می مراد سرمایه از معموال

 مادیاتو اشیاء این که است چیزی آن من منظور بلکه نیست، نقد پول یا شخصی دارایی و ملک منظورم

 یدلسوز و ستیود خیر، کار یعنی سازد، می ارزشمند ومعنا با مردم اکثریت زمرهور زندگی در را ملموس

 ستاییور اجتماعی یا اجتماعی یاحدو رندهآو پدید که ها خانواده و افراد از هیوگر اجتماعی رابطه متقابل

 کسب هر مانند ، محلی اجتماعی ساختن در. دور می شمار به مدرسه نآ منطقی مرکزیت که. باشند می

 سرمایه وا نظر از. است الزم سرمایه انباشت گیرد، انجام سازنده فعالیتی نکهآ از لقب نآ توسعه یا و کارو

 همدلی ت،قرفا نیت، حسن. دارد مردم زمرهور زندگی در را ارآث بیشترین که است ملموس یچیز اجتماعی

 و اش همسایه با کسی اگر. اند اجتماعی احدو سازنده که هاست خانواده افراد بین در اجتماعی معاشرتو

 ممکن که شد خواهد انباشته اجتماعی سرمایه از حجمی باشد، داشته تماس دیگر همسایگان با اش همسایه

ی بارا که باشد یا بالقوه اجتماعی ظرفیت لصحا شاید وسازد ردهآوبر را اجتماعی ینیازها هالفاصلب است



 به اجتماعی سرمایه اژهو نیفن ها اندیشه در عواق در. کند کفایت جامعه کل زندگی شرایط اساسی بهبود

 در اجتماعی ابطور و همدلی ،ورفاقت یتسود ، تفاهم حسن جودو لبقا در که زمرهور یها دارایی یمعنا

 (می گوید:1990( فوکویاما)1389مقصودی،حمیدرضا،).باشد می یابد، می ظهور ها خانواده وافراد بین

 به و خود های خواسته و عالیق از دفاع منظور به که وامیدارد را افراد که است مفهومی اجتماعی سرمایه

 مناسبات و دهنده تشکیل حکومت شوند، جمع یکدیگر کنار در جمعی، نیازهای از پشتیبانی منظور

 را وآن کند می مطرح همکاری مقوله در فقط را اجتماعی سرمایه فوکویاما،. کنند تقویت را خود اجتماعی

 و آوردن پدید موجب و دارند قرار گروه یک اعضای میان در که داند می ها سنت ها و ارزش از ای مجموعه

 )همان(.شوند می آنها بین همکاری تقویت

 اجتماعی سرمایه آثار

 می بروزپیدا و ظهور مختلف های حیطه و ها عرصه در که دارد متفاوتی منافع کارکردهاو اجتماعی سرمایه

 مقدار. کرد اشاره جنایات و جرم شکاه به توان می اجتماعی سرمایه منافع و تبعات و رآثا جمله از. کند

 این دقفا که جوامعی تناسب به هستند باال اجتماعی سرمایه از برخوردار که جوامعی در جنایت و جرم

 اجتماعی سرمایه. است خانواده کانون تقویت اجتماعی سرمایه قرار دیگر از. است کمتر بسیار هستند سرمایه

 کمک به ت المشک زوبر عقموا در که گردد می خانواده یبرا حمایت یساز مادهآ و تقویت و استحکامث باع

 کنترل.  کند پیدا اهشک خانوادگی خشونت و مخدر مواد مصرف که گردد می ثباع ها کمک این. یدآ می

 ازجمله تربیتی مراکز و خانواده که جهت نآ از. است اجتماعی سرمایه از رپذیرثیتا عوامل دیگر از اجتماعی

 بسیار اجتماعی سرمایه هستند یفرمانبردار دنبال به پلیس مانند جرایم از یگیر شپی مقامات و مدرسه

 .باشد می مفید و رثمو

 اجتماعی سرمایه های توانایی از.  شود می خانواده نهاد از خارج بهره و سود کسب باعث اجتماعی سرمایه

 با اجتماعی ازسرمایه حوزه این خوب: حکمرانی.  گردد می یابی شغل ، اجتماعی های شبکه در افراد عضویت

 به نسبت شمال ایتالیا در دموکراتیک نهادهای آمدی کار علل درباره او مشهور مطالعه و پاتنام رابرت نام

 فوایدورآثا پیرامون شده گفته مطالب بر عالوه (12:1380،پاتنام ). است خورده پیوند کشور نآ بجنو

 سرمایه. است سیاسی بعد از اجتماعی سرمایه جودو آثاراز نیز سیاسی یکارکردها ، اجتماعی سرمایه

 نگرش تحمل و شود تر سانآ افراد توسط سیاسیی ها شنق پذیرش که گردد می ثباع جامعه در اجتماعی

 در ورضحو دموکراتیک رفتار و مدنی القاخ چنین هم د،ور باال اجتماعی و سیاسیی رهاوبا وها ارزش ، ها

 گیر همه ثباع اجتماعی سرمایه یابد، شافزای لتود با مردم ارتباط و بکند، پیدا گسترش عاجتما

 .گردد می سیاسی و اجتماعی یپیوندها شدن

 اجتماعی تعهد

 در افراد حضور و جوامع از بسیاری جمعیت نشینی شهر و تکنولوژی پیشرفت با امروز دنیای در



یک جامعه  افراد اگر طبیعتا. است شده باالیی بسیار اهمیت دارای یکدیگر به نسبت تعهد بزرگ، اجتماعات

 به توسعه جامعه این باشد مشکالت از خود رهایی فرد به فرد هر تنها و باشند نداشته تعهد یکدیگر به نسبت

 زندگی اجتماعی فرآیند در انسان که هایی مسئولیت و تعهدات از است عبارت اجتماعی تعهد. رسید نخواهد

 در زندگی شد بیان که گونه (. همان1388،11،دوست  است )وطن آن رعایت از ناگزیر دیگران با تعامل و

آورد.  میدنبال  به جامعه افراد تمامی برای را هایی مسئولیت جامعه این در دیگران با ارتباط و اجتماعی

 جامعه درفردی  وقتی. دارد یکدیگر با افراد تعامالت و ارزشها اخالق، با نزدیکی ارتباط اجتماعی مسئولیت

 تعهد این همان کند خودداری می دیگران حقوق به تعهد از حاکمیتی و دولتی بازدارنده عوامل حضور بدون

 رفتار تو با داری دوست که گونه همان دیگران با که داریم خود دینی شریعت در ما. است اجتماعی

برای ما  اجتماعی ارزش یک خود و است نهفته ایرانیان ما دینی فرهنگ در خود این و کن کنندرفتار

 رعایت را دیگران حقوق به احترام بایستی جامعه در که آموزد می ما به دینی فریضه این.  شود می محسوب

 انجامجامعه  در را خویش وظایف است قادر که است کسی دارد، دوست را دیگران راستی به مردی که. کنیم

 (.1380،57دهد)یوالن،

 اجتماعی موانع

درحال   کشورهای در اقتصادی توسعه اصلی موانع از قدیمی تولید روابط وجود سرمایه، کمبود شک بی

 به سرمایه بلکه فراوانی به تنها نه زیادی حد تا اقتصادی توسعه " نوشت نورکس که طور همان. است توسعه

 توسعه برایسرمایه .  دارد بستگی نیز توسعه حال در کشورهای تاریخی شرایط فردی،اجتماعی، خصوصیات

 حال در کشورهایدر که گفت توان می چنین فوق وضعیت تشریح در.  نیست کافی شرایط ولی است الزم

 مشکل حدی تا را اقتصادی توسعه امکان که اند یافته نحوی سازمان به اجتماعی و فرهنگی شرایط توسعه

 های در کشور در شدن مشکالت صنعتی ها و روند مورد در متحد ملل سازمان گزارش اساس بر. اند کرده تر

 عوامل شامل که توسعه حال در های کشور در اقتصادی تغییرات علیه بر اجتماعی مقاومت توسعه حال

 طریق از خود که مشاغل بندی طبقه بودن ناپذیر انعطاف طریق از شوند، می سنتی و فرهنگی یافته سازمان

 با تطبیق عدم و مشاغل نو مورد در اجتماعی گذاری ارزش در مردم تفکر طرز سنتی، های ارزش و باورها

 از تبعیت ، فرهنگی_اجتماعی مختلف اقشار و طبقات در جامعه بندی وقشربندی طبقه فعلی، زندگی شرایط

مشخص ومعلوم می شوند)قره ، گردند می ظاهر اجتماعی هویت سردرگمی و فقدان و کهنه رسوم

 (.1372،72باغیان،

 نهاد مردم های سازمان یا ها تعاونی

 به نقش گذشته به نسبت بیشتری ،نیاز یافته توسعه کمتر درکشورهای ها دولت شدن وبزرگ جدید عصر در

با نام ، ان جی  را درجهان را نهاد مردم های سازمان امروزه.شود می احساس امروزی جامعه در ها تعاونی

 جدا های سازمان اما. شد می شنیده گذشته از بیشتر جهانی دوم ازجنگ پس نام این کهاو،ها می شناسند.



. گردد باز می معاصر ی دوره به ها.او جی. ان جدید تعابیر ولی. بشریت تاریخ طول به دارند قدمتی دولت از

باشند.)  مهم می بسیار توسعه در ها سازمان نقش این که باشد، می بعد به 1970دهه از وهالم بنکس بیان از

 گذار رثا شبخ عنوان به یصخصو شبخ و لتود کنار در نهاد مردم یها سازمان امروزه(.2012وهالم، بنکس

 هستند ها سازمان این ضایاع و موسس مردم اینکه به توجه با و هستند مشغول فعالیت ههم ب کنار در

 به توجه با. کنند می عمل ود این بین لهصفا مدنآ جودو به از و کنند می پر را مردم و لتود بین شکاف.

 لتود از هویتیظ لحا به پس ، ندارند دولت با مالی و بروکراتیک وابستگی و هستند مستقل لتود از اینکه

 .نیستند یتصادقا و مالی امتیاز دنبال به مود هلهو درو هستند مستقل

 های فعالیت که هستند هایی سازمان ها آن:گوید می نهاد مردم های سازمان تعریف در متحد ملل سازمان

 زیست محیط از فقرا،حمایت نیازهای و عالیق به ،توجه نیازمند افراد به کردن کمک راستای در را داوطلبانه

 می انجام محلی مناطق یها توسعه شدن دار عهده یا اجتماعی های سرویس کردن ،فراهم

 به شود نمی سازمانها این اهمیت با نقش از آنها گذاری اثر میزان و اوصاف این با (2012،51.)راوی،دهند

 حتی و ستاهاور در بخواهیم اگر لتود زیاد شنق و لتود شدن حجیم به توجه با زهوامر. گذشت راحتی

 به توجه با.بگیریم را الزم بهره دنها مردم یها سازمان توان از بایستی کنیم پیدا دست توسعه به شهرها

 از مقوله این از استفاده نیازمند جانبه همه توسعه ، منابع از یگیر بهره در سازمانها این یرارگذثا میزان

 در نکاتی به،شود می تلقی پایدار توسعه الک هایم از یکی که یک و بیست دستورکار در. باشد می جامعه

 جمعیت،بزرگ وه هایگر شنق و تقویت مثال است شده قیدقی اشاره رسمی غیر ینهادها شنق خصوص

 رسمی مقامات ابتکارات ،لتیود غیر یها سازمان،نمایندگانشانو بومیی ها

(درحال حاضرمی توان امیدداشت که سازمان های مردم نهادوواردشدن به عرصه 1390،190)جاجرمی،محلی

 واثرگذارایفاکنند. های فعالیت اقتصادی ودیگرمولفه های توسعه نقش مهم

 )ملت( هویت

 زمانی تحقق توسعه واقع در. شود می ای ویژه توجه منطقه یا کشور یک موقعیت مفهوم به توسعه، در امروزه

. کند تعریف باز را خود ضعیتو فیایی جغرا و ژئوپولتیکی یساختارها ظلحا به بتواند کشور یک که یابد می

 جامعه جا نگاهی این در ما نگاه اما ، پرداخت آن به توان می متعددد زوایای از ، ژئوپولتیک باب موقعیت در

 جامعه باعینک و اساس براین. کند می نگاه کشور این در موقعیت به خاص ای زاویه از که است شناختی

 می بررسی دینی و زبانی موقعیت ، تنوع اقوام هویتی، لحاظ به را موقعیت شناسی،

که  است الزم شد بیان که مقدمه ای به توجه هویت بحث به شدن وارد از قبل (.1384،155)ناظری،.کنیم

 اند شده نامیده اسم به که انسانی جمعیت یک از است عبارت ملت.  شود بیان ملت مفهوم از تعریفی

 حقوق ، اقتصاد ، عمومی فرهنگ ، تاریخی خاطره های ، ای اسطوره ، تاریخی سرزمین دارای آن واعضای

 دمتوق عمومی فرهنگ  تاریخی نظر از چه را قفو شرایط تمامی ایران.هستند مشترکی نونیقا ظایفوو

 که یافراد تمام.است بودهی بشر ختاری طول متمدن بسیار یها ملت از و. باشد می دارا خود در لتود



 سیاسی، سرزمین در یا هژیو جغرافیایی مکان با و باشند برخوردار شخصی و هژیی ومعنوو یماد یازپیوندها

 سرزمین نآ ملت بخشند، عیتقااو را مستقل حکومتی حاکمیت و باشند داشته همخوانی جداگانه و یکپارچه

 (.1381،61یاکشورتلقی می شوند.)مجتهدزاده،

 سیاسی توسعه

 و رارگرفتق سیاسی علوم دانشمندان توجه مورد 1960 دهه ایلواو  1950دهه اخروا از سیاسی توسعه مقوله

 دهه در هژیو به جنگ رانود از بلق البته. بود تطبیقی یها سیاست مطالعهب چارچو در بیشتر مطالعات این

 تغییراتودگرگونیها اساس بر را مقوله این نمودند سعی سیاسی سفهالف و محققین 1930و1920 های

 گونه بهودب بدبینانه بسیار مزبور یها دهه در دانشمندان دیدگاه. دهند رارق تحلیل و تجزیه مورد اجتماعی

 بودندکه اعتقاد این بر و دانسته ینابود و الوز در را بغر تمدن جمله تمدنی،از هر نهایت نانآ که یا

 از جمله از ییها بحران سلسله یک زوبر ثباع پیوسته وقوع به ینوساز و شدن نعتیص ندور در که تحوالتی

 توسعه ندور به نسبت جهانی مود جنگ از پس. است گردیده اجتماعی گسیختگی هم از و بیگانگی خود

 نقور وها موفقیت یرثتا تحت محققین و شده بینانه خوش یبرخورد اجتماعی یها دگرگونی و سیاسی

 تجزیه مورد کننده اروامید و مثبت یبعد از را مقوله این بود شده مریکاآ هژیو به بغر نصیب که یتصادقا

 (.1373،4وتحلیل قرارمی دادند.)قوام،

 نکرده تکیه مخصوص معیار یک بر وی.باشد می یپا لوسین سیاسی توسعه پیرامون نظران احبص دیگر از

 می زیراشاره در عوامل این از یموارد به که دهد می رارق مدنظر سیاسی توسعه یبرا را گوناگونی عواملو

 توسعه مقدمه و نیاز شپی رای تصادقا توسعه ابتدا جامعه یک در سیاسی توسعه به رسیدن یبرا وی.شود

 بودن قانونمند و یادار باشد،توسعه امود و تثبا یدارا سیاسی توسعه که این یبرا وی.داند می سیاسی

 یها ارزش که داند می پذیر امکان مانی ز را سیاسی توسعه وی.داند می یروضر و الزم را سیاسی توسعه

 محقق سیاسی مسائل در مردم مشارکت اگرو باشد شده تقویت و نهادینه جامعه در دموکراسی و اجتماعی

 وداند می درتق شدن مجهز را سیاسی توسعه نهایت درو.داند نمی میسر را سیاسی توسعه امکان نشود

 نظام توان بردن باال خود نظارتع مجمو در وی.بود خواهد درتق تقویت و استحکام ثباع سیاسی توسعه

 کردن عمل تخصصی و ها سازمان بودن عمردم،متنو مطالبات و ها خواسته به پاسخگویی در را سیاسی

 روبا براین یپا. داند می سیاسی توسعه نیاز یشپ و مقدمه را درتق و سیاست در مردم شرکت وسازمانها

 موفقیت بصورت گوناگونی هایی بحران از بایستی برسد مناسب سیاسی توسعه به سیاسی نظام یک که است

 موفقیتی را بحرانی هر از عبور بلکه نیست قائل سیاسی و اجتماعی یها بحران بین تیوتفاو کند عبور میزآ

 براساس. گردد سیاسی توسعه به منتهای نهایت در تا برسد یا تجربه یک به نظام این تا داند می نظام یبرا

 سرزمین مورد در ملی احساسات ورتص به مردم توده و نخبگان فرهنگ به هویت بحران یپا تحلیل و تجربه

 تیالمشک کرده تشدید را ملی تعهداتو ومیی قها فاداریو میان تعارض رفته رفته که یابد می ارتباط دخو

 تدارقا منبع و یرهبر سر بر موجود الفراختثا بر عیتومشر بحران.ردآو می پدید یکپارچگی و حدتو یبرا را



 عوامل از.شود می دیگر یها هوگر با بتقار به مجبور حاکم هوگر مثال یبرا که یا گونه به کند می زوبر

 هنوز و است هویت بحران دچار یا جامعه در اگر.است هویت بحران و هویت سیاسی توسعه ندور بر گذارثرا

 رفع جامعه در را هویت بحران اند هتنتوانس نخبگان و حاکمان هنوز و باشد می هویت بحران دچار جامعه

 ظلحا از یا اگرجامعه اما.کند پیدا دست سیاسی توسعه به توانست نخواهد جامعه این مسلما نمایند

 بسیار جامعه افراد سیاسی مشارکت و سیاسی توسعه ندور باشد داشته دمتق یدارا و مستقل هویت،هویتی

 ندور بر رگذارثا عوامل دیگر از. رسید خواهد سرانجام به سیاسی توسعه ندور نهایت در و بود خواهد باال

 سر بر موجود الفاختثرا بر که عیتومشر بحران.است عیتومشر بحران و عیتومشر ثسیاسی،بح توسعه

ی ها هوگر با بتقار به کند می مجبور را حاکمیت که دهد می زوبر را خود تدارقا منبع و یرهبر عموضو

 بلقا مردم طرف از جامعه یرهبر از یا عده ورتص این در.  بپردازد نآ ینگهدار و درتق ظحف جهت دیگر

 رهبریت عنوان به و خود نماینده را ها نآ یا و اند نپذیرفته جامعه یرهبر عنوان به را نآ و نیست بولق

 ها نآ میل مطابق اگر نهایت درو.دانند می وعمشر غیر درتق مسند در را نهاآ ورضح و.ندارند بولق جامعه

 سیاسی گوناگون یها هصدرعر مردم ورضح و سیاسی ندور در مردم یها توده مشارکت عدم به دونر شپی

 .شد خواهد منجر

 تشکیالتی و سیاسی عوامل

 غربی، آلمان بریتانیا، اقتصادی رشد. دارند اقتصادی نوین رشد در مهم نقش نیز تشکیالتی و سیاسی عوامل

 کشورها این قوی اداری تشکیالت و بوروکراسی سیاسی، ثبات دلیل به حدی تا هلند و فرانسه ژاپن، آمریکا،

 در موثرداشتند و فعال شرکت جهانی جنگ ود هر در کشورها این سایر مریکا،آ بجز. است بعد به 19 قرن از

 و سیاسی یها تنس دلیل به توانند می هنوز اما. شدند منهدم و تخریب جنگ ود طول

 به و کند طی را راه همان نتوانست ایتالیا کشور دیگر طرف از. کنند پیدا یتصاداق توسعه خود تیالتشکی

تشکیالت  و سیاسی ثباتی بی آن عمده دالیل. برسد الذکر فوق کشورهای همانند اقتصادی رشد از سطحی

ابتکارمی  خالقیت و قوه بروز و ترغیب سبب ثبات و حمایتی های فاسدوضعیف است. صلح،سیاستاداری 

 حال در کشورهای اقتصادی توسعه مقابل در مانعی مشابه به که اقتصادی غیر مشکالت از شود. یکی

 (1370،94.)قره باغیان،کشورهاست این سیاسی و تشکیالتی ضعیف ساختار کند، می عمل توسعه

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه 

 تاکید جامعه در موجود منابع وجود بر سوسیالیسم دانشمندان توسعه، پیرامون مطرح سیاسی تفکرات در

 توسعه عامل را وقف موارد و کنند می تکیه واجتماعی سیاسی فردی، های برآزاد لیبرال اندیشمندان. دارند

 جامعه رسیدن یبرا ملی منابع همه به توجه که رساندیم باتثا به را نظریه این مقاله این در اما. میکنند بیان

ژوهش های پ از یبسیار در که فرهنگی ،توسعه فرهنگ مقوله در نیازمندیم جانبه همه توسعه به ایران

 یرگذارثا نحوهو توسعه در را نآ اهمیتو یرگذارثا میزان تحقیق این در مانده مغفول توسعه پیرامون

. هستیم جامعه سطوح درتمام جانبه همه حرکت یک نیازمند توسعه به رسیدن برای.کردیم بیان را فرهنگ

 منابع شناسایی اقدامات ترین واساسی ترین ازمهم است،که درامدهایی وپیش ها زمینه دارای کاربایستی این

 .شد پرداخته انها بیان به مقاله دراین که باشد می توسعه بر نهاآ یراثت میزان بیان و معرفی و

 سرمایه همان یا اجتماعی ،پشتوانه است یروضرو الزم یامر که توسعه ثمبح در مقوله مهمترین و لینوا

 بود خواهد یامر توسعه توسعه، یها برنامه از مردمی یهاونیر حمایت عدم ورتص در که باشد می اجتماعی

 یروضرو اساسی سرمایه عنوانه ب مردم کردن همراهو  بسیج لذا. شد نخواهد پشتیبانی عاجتما ازناحیه که

 گوناگون یها فرهنگو عقاید جودو علت ،به درایران توسعه های برنامه.است حیاتی هستند توسعه اهداف که

 بینی جهان با توسعه یها برنامه تطابق عدم ورتص در شود پذیرفته مردم فرهنگو رهاوبربا مبتنی بایستی

 با مختلف یرهاقش یسو از نهاآ

 .شد خواهد منجر ها برنامه شدن اجرا صقنا و اجرا عدمدوش خواهد مواجهه متومقا

 مردم یرهاوباو فرهنگ به توجه عدم ورتص در. است مردم روباو فرهنگ توسعه درامر اساسی و رکین رکن

 مردم تفکراتو باعقاید مغایر نبایستی یا توسعه یها برنامهو طرح. داشت خواهد کند یندور توسعه جامعه،

 دارد را مردم اعتقاداتو روبا با همخوانی دلیل به را شهر یک در شدن اجرا امکان برنامه یک گاهی. باشند

 نآ مردمان فرهنگو عقاید با تطابق عدم دلیل به را شدن اجرایی امکان دیگر یشهر در برنامه همان لیو



 در را یتر شتابان تاتوسعه باشد داشته توسعه در را ها برنامه اساس بایستی مردم فرهنگ لذا. ندارد را منقطه

 .کند طی ایران

  گذارباشد سیاست و ناظر عنوان به تنها را خود و شود کوچک دولت نهاد بایستی ایران اسالمی جمهوری در

 واگذار مردمی بخش به واقعی معنی به را واقتصاد دهد تقلیل را گری تصدی دراقتصاد خود نقش کاهش با

 گیرند،دراین عهده رابه کار مدیریت مردم خود وآن ها شود توجه مردم نقش به نیز ها بخش سایر در نماید

 خورد. خواهد رقم گیر وهمه مردمی توسعه صورت

 

 

 منابع

 تهران ، یخاندز احسان ترجمه درامریکا، اجتماعی سرمایه افول نفره، تک بولینگ (1389).پاتنام -1

 ررسالت.نش،

 .16 نشرنی ،،تهران یبورصمنوچهر ترجمه،،اجتماعی یها نظریه ایبنیاده (1377)کلمن جیمز -2

 صر.معا اندیشه گفتمان،ل،تهرانوا پنیافتگی،چا توسعهو توسعه،1384سعید،هاشمی، حاجی -3

 .هفتم چام انتشار، سهامی شرکت،تهران ،وتضاد توسعه،1378فرامرز پو، رفیع -4

  اموراجتماعی دفتر ایران، در اجتماعی سرمایه تبیینو سنجش،1384،مسعود چلبی، مرضا،الغ ،یغفار -5

 .رکشو زارتو

 .نشرنی،تهران توسعه، رشد، تصاد،قا،1372،یضمرت باغیان، رهق -6

 .سمت انتشارات ،تهران جغرافیایی، سیاستو سیاسیی جغرافیا،1381،زوپیر اده،ز مجتهد -7

  استفاده کشوربا یها استان اجتماعی،و فرهنگی ضعیتو نقشه ترسیم نحوه(،1389)رضا حمید ،یمقصود -8

 تخصصی علمی نشریه ، فرهنگی مهندسی ماهنامه اجتماعی، سرمایهو فرهنگ نماینده یها زیرشاخص از

 .1389آذرودی  48و47،شملره فرهنگی البانق عالی یشورا

 .سورنا انتشارات،تهران ایرانی، شنفکرانور ایتور به ویشور پاشیوفر ،1384،مهرداد ،یناظر -9

 کتب ینوتد و هعمطال سازمان تهران، الملل، بین سیاست و خارجی سیاست ولصا،عبدالعلی سید وام،ق-10

 (.سمت) دانشگاهها انسانی علوم



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Development, albeit a new concept, became a discourse of political science 

thinkers after the Second World War. But from the beginning of creation, 

humanity has sought to improve its life and to be different from its own past. 

Human beings have sought to change and change for the better of their 

surroundings. With the advent of the development of a general demand among 

scholars, and especially among the elites of the less developed communities, 

they were more vigorously pursued. In Iran, according to its civilization and its 

ancient history, it has been more seriously pursued than achieving its 

comprehensive development towards its surroundings. Many ideas were raised 

about development in Iran. Some considered the only way of development to be 

westernized in all ways, and prescribe some of them against the universal 

rejection of the West. In this research, we are looking at the ways and abilities 

of the country and with a comprehensive look at the way to sustainable and 

indigenous development, and looking at the successes of developed countries in 

programs that can be implemented in the Islamic Republic with regard to social 

issues , Political, and cultural.                                                                                   
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