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  مقدمه
دستيابي به توسعه است و تمامي اقدامات و  ،اي هدف نهايي مديريت در هر جامعه

از آنجاكه مديريت توسعه در هر . يابد اف توسعه سامان ميها در جهت تحقق اهدمكانيزم
شناخت سيستم ارزشي  ،شود اي در قالب سيستم ارزشي همان جامعه متبلور مي جامعه

اي در  بنابراين قبل از اقدام و اجراي هر نوع برنامه. هاستمعطوف به توسعه از اولويت
مورد موشكافي و امعانام ارزشي فرهنگ توسعه متناسب با نظبايد  ،راستاي توسعه جامعه

 بر آن اساس استوار  هاي توسعه مفروضات برنامه ،نظر قرار گيرد سپس با اين شناخت اوليه
يكي  ،گذار نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران عنوان معمار و پايهبه) ره(امام خميني .دشو

امع جهان ري از جوهاي ارزشمند ايشان راهگشاي بسيااز نوابغ عصر حاضر است كه ديدگاه
آن براي  ههاي اسالمي و اداركه تأسيس حكومتي مبتني بر ارزشاز آنجا. سوم بوده است

ايجاد چنين حكومتي در ايران كه فاقد  ،بودهسابقه به اهداف الهي در جهان امروز بي نيل
كار بسيار  ،هاي الزم متناسب با شرايط امروز دنيا بوده استالگوي عملي و حتي تئوري

قبل و بعد از انقالب اسالمي تالش  ،با درك چنين شرايطي) ره(امام خميني. مشكلي است
با توجه  ،ل و مشكالت جهان امروز و اهداف نظام جمهوري اسالميينمودند تا با تبيين مسا

رهنمودها و  ،…اجتماعي و نظامي و  ،سياسي ،به مقتضيات زماني و رويدادهاي اقتصادي
 ارايهدر سايه توسعه مادي و معنوي  ،ها و اهداف اين نظامآرمانبياناتي را جهت تحقق 

در دوران مبارزات ) ره(عملي حضرت امام خميني هها و سير سخنراني ،رهنمودها. نمايند
 ،مردم انقالبي ايران بر عليه رژيم شاهنشاهي و همچنين پس از پيروزي شكوهمند اسالمي

عنوان مفروضات نظام ارزشي محور الگوي هتواند ب ارزشمندي است كه مي همنبع وذخير
چند كه برنامه ريزان كشور اسالميمان همواره رهنمودها هر. مي توسعه در ايران قرار گيردبو

ريزي توسعه مورد توجه  عنوان مبناي اساسي در برنامههرا ب) ره(عملي حضرت امام هو سير
عمل در پيرامون موضوع توسعه هاي علمي و جامع علت فقدان پژوهشهاما ب ،اند قرار داده

اي  تواند زمينه اين پژوهش مي. نصيبنددر استفاده از چنين منبع ارزشمندي از بهره كامل بي
مفروضات ارزشي متناسب با آن ابعاد  ،فراهم كند تا براساس ابعاد و جوانب مديريت توسعه

را در ) ره(حضرت امام هايو استفاده عملي از ديدگاه شوديافته مهيا صورت مدون و نظامهب
  .جهت توسعه ايران اسالمي فراهم سازد
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  هئلبيان مس
كه مستلزم تغييرات اساسي در  استتكاملي و چند بعدي  ،توسعه فرآيندي سيستمي

متناسب با نظام  …تكنولوژيكي و  ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،نيروي انساني
 ،عبارت ديگرهب. مادي و معنوي است هاز جنبارتقاء زندگي بشري ارزشي جامعه به منظور 

متناسب با  ،تحول در ابعاد كمي و كيفي جامعه در جهت ارتقاء سطح كيفي زندگي افراد
برخي از صاحبنظران بر اين اعتقادند كه الگوي توسعه  .نظام ارزشي جامعه را توسعه گويند

طي نمود كه كشورهاي مترقي توان از جوامع پيشرفته اقتباس نمود و همان مسيري را  را مي
اي براي  كه عده ديگري از صاحبنظران معتقدند كه هر جامعهدر حالي. اند طي نموده

هاي فرهنگي و فرد است كه مطابق ويژگيهپيمودن مسير توسعه نيازمند الگويي منحصر ب
قرار  سوم انقالب اسالمي هاكنون در دهكشور ما كه هم .ارزشي آن جامعه سامان يافته باشد

اين در . متأسفانه هنوز فاقد الگوي مناسب توسعه متناسب با نظام ارزشي جامعه است ،دارد
پردازان غربي توسعه بر اين باورند كه جوامع جهان سوم  حالي است كه حتي خود نظريه

نظريات توسعه را متناسب با نظام فرهنگي و ارزشي خود  دبراي دستيابي به توسعه باي
هاي توسعه را كه با شرايط خاص  آن بخش از اصول و راهبردهاي تئوريند و كنپااليش 

گيري از دانش و  با بهره ،كاربندند و در صورت توانايي الزمهجامعه سازگاري دارند را ب
امام . الگوي بومي توسعه را طراحي و اجراء نمايند ،تجربيات صاحبنظران داخلي

هاي اجع به مديريت توسعه در ايران ديدگاهعنوان معمار انقالب اسالمي ربه) ره(خميني
تواند چارچوب ارزشي الگوي توسعه در ايران را  اند كه مي نظري و عملي ارزشمندي داشته

صورت همدون و ب ،اما متأسفانه ابعاد نظرات ايشان در زمينه مديريت توسعه ،تشكيل دهد
هاي الزم ر اين زمينه تالشكه الزم است د تحليل متناسب با شرايط روز جامعه وجود ندارد

  .انجام شود
  پژوهش مروري بر ادبيات

 Envelopeدر مقابل ) به معني تدريجاً كامل شدن( Develop ه شناسي كلماز نظر واژه
عمل شود و صاحبنظران تعاريف مختلفي از آن به مطرح مي) به معني پوشش و لفافه(

  :اند كه برخي از اين تعاريف عبارتند از آورده
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هاست كه منابع يك  وسعت دادن يا تحقق استعدادها و ظرفيت ،فرآيند رشد 1»توسعه« .1
 . ]16[ گيرد صورت كامالً مولد مورد استفاده قرار ميهمنطقه يا يك كشور ب

هاي مورد نياز براي هدايت جامعه در جهت فعاليت هتوسعه عبارت است از مجموع. 2
  .]10[ ارزشي موجود و مورد پذيرش جامعهايجاد شرايط مطلوب زندگي بر اساس نظام 

 ،عبارت ديگربه. فرهنگي و نيز رشد اقتصادي است ،توسعه مستلزم دگرگوني اجتماعي. 3
+ دگرگوني «توسعه به مفهوم  ،با اين تعبير. تغييرات كيفي بايد با تغييرات كمي همراه باشد

  .]2[ است» رشد
المللي  ترين تشكيالت بينبزرگ U.N.D.P:(2(تعريف دپارتمان برنامه توسعه ملل متحد. 4

: كند نامد و آن را چنين تعريف مي مي» توسعه انساني«توسعه را عنوان  ،ملل هدر امر توسع
» .كند تر ميكه شقوق انتخابي پيش روي مردم را وسيعيندي است آانساني فر هتوسع«

  : هاي مورد نظر عبارتند از انتخاب
برخورداري از  ،مانند طول عمر همراه با سالمتي: اند گيري زهقابل اندا هايي كه لفهؤم.الف

  . آموزش و پرورش و غيره
رضايت و  ،حقوق انساني ،مانند آزادي سياسي: اند گيري هايي كه غير قابل اندازهمؤلفه .ب

  .]5[قناعت فردي 
گيري متفاوت كل  توسعه جرياني چند بعدي است كه در خود تجديد سازمان و سمت. 5

 ،بر بهبود در ميزان توليد و درآمدتوسعه عالوه. همراه دارداجتماعي را به -اقتصادي  نظام
اداري و همچنين ايستارها را نيز  ،اجتماعي ،شامل دگرگوني اساسي در ساختارهاي نهادي

  ].3[ گيرد در برمي
  :نمود ارايهتعريف جامعي از توسعه  ،توان با توجه به تعاريف فوق مي

تكاملي و چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در  ،سيستمي توسعه فرآيندي
متناسب با نظام  ،…تكنولوژيكي و ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،نيروي انساني

  .استمادي و معنوي  همنظور ارتقاء زندگي بشري از جنبارزشي جامعه به
قاء سطح كيفي تحول در ابعاد كمي و كيفي جامعه در جهت ارت ،عبارت ديگربه

ايده و مفهوم مديريت توسعه  .متناسب با نظام ارزشي جامعه را توسعه گويند ،زندگي افراد

                                                           
1- Development  
2- United Nation Development Plan 
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وسيله صاحبنظران براي كشورهاي جهان سوم رهيده از استعمار هبعد از جنگ جهاني دوم ب
  ].14[ه است دشريزي ها افتاد و بروكراسي دولتي نيز عامل طبيعي تغيير طرحبر سر زبان

عنوان هدف اساسي در كشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ از هز آنجاكه توسعه با
اي بنام مديريت توسعه  رشته ،فرعي در مديريت دولتي هعنوان يك رشتهب ،جهات مختلف

امور مربوط  هبه دو دليل عمده مباحث توسعه و ادار. وجود آمدهب 1960و  1950 هبعد از ده
  :مديريت دولتي درآمد هوععنوان زير مجمهب ،به آن

تجارب اياالت متحده در دوران رياست جمهوري روزولت و شوروي در دوران  .الف
اين نظر است كه توسعه بايد توسط دولت انجام پذيرد كه  بيانگررياست جمهوري استالين 

  .شود نهاد دلسوز و ماشين اصلي توسعه محسوب مي
 ،هاي اقتصادي د بعدي است و از جنبهكه توسعه مفهومي فراگير و چناز آنجايي.ب

هيچ نهاد ديگري توانمندي  ،جز دولتهب ،است؛ بنابراينمطرح …فرهنگي و  ،اجتماعي
اگر به علم و تكنولوژي نوين  ،ديوانساالري دولتي. نخواهد داشت امور توسعه را هادار

عنوان ابزار د بهتوان مي ،ندشوهاي مناسب تجهيز  ها و دانشمجهز شود و اعضاء آن با مهارت
  .]8[ اساسي توسعه درآيد

الشعاع  مديريت توسعه موضوع مهمي است كه مطالعات مربوط به مديريت دولتي را تحت
  .]13[ ريزي شده است خود قرار داده و آينده رشته مديريت دولتي بر مبناي آن پي

روندينلي  ،)1974(پانانديكر  ،)1979(انديشمندان مختلف از جمله گانت  ،در مجموع
اي به مديريت  در اقتصادهاي نوظهور توجه ويژه) 1962(و وايدنر ) 1969(سينگ  ،)1987(

  ].17[ اند توسعه مبذول داشتهعنوان ابزار دولتي به
سازي نوين ياتحول اداري  ،بر همين اساس است كه برخي از صاحبنظران مديريت توسعه

 آورند شمار ميهاي جامع توسعه به ي برنامهمديريت دولتي را شرط اوليه براي تنظيم و اجرا
مديريت توسعه ابزاري ضروري براي دستيابي به اهداف جامعه مطلوب كه بدون در  .]15[

  .]18[ توان قدم برداشت آن نمي ننظر گرفت
تفكرات نادرست پيرامون توسعه  ،ترين موانع در كشورهاي جهان سوميكي از مهم

كنند اگر از نظر ت كه كشورهاي جهان سوم فكر مياولين تفكر نادرست آن اس .است
به توسعه دست  ،وجود آيدهاقتصادي توسعه يابند و رشد اقتصادي در توليد ناخالص ملي ب

 70كه اين تفكر از دهه طوريهب ؛كه اين يك تفكر گمراه كننده استدر حالي .انديافته
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ولي از اين دوره به بعد .جود آوردوهمشكالتي را براي كشورهاي توسعه يافته كنوني نيز ب
فراهم كننده توسعه  ،بود كه توسعه فراگير و همه جانبه مطرح شد و الزاماً رشد اقتصادي

زيرا  ؛متأسفانه در كشورهاي جهان سوم هنوز چنين ديدگاهي وجود ندارد.شده استتلقي ن
 ،ه يافتشود كه اگر كشوري از نظر اقتصادي توسعطور فرض ميدر اين كشورها اين

براي رفع چنين تفكري بايد كوشيد تا نظريه و  .توسعه اين كشور تضمين خواهد شد
  .پارادايم جديد مديريت توسعه را مبني بر توسعه فراگير در جامعه اشاعه نمود

ديدگاه جهانشمول بودن  ،محدوديت ديگري كه در زمينه تفكر خودي وجود دارد
طور فكر هاي توسعه در كشورهاي جهان سوم اينبرخي از تئوريسين .نظريات توسعه است

توان بنابراين مي ،كنند كه اگر فالن تئوري در كشور مشخص جواب مثبت داده استمي
همان موانع نيز بر  ،هايي داشتهبراي كشور ما نيز الگوي مناسبي باشد و اگر چنين محدوديت

هاي مديريت دانيم تئوريكه مي در حالي .سر اجراي آن در كشور ما وجود خواهد داشت
علت شرايط هطور خاص قابليت تعميم ندارند و بههاي مديريت توسعه بطور عام و تئوريهب

هاي متناسب با ويژگي دويژه نظام ارزشي هر كشور تئوريهاي توسعه بايهفيزيكي و ب ،انساني
  . ]11[د بازسازي شونآن كشور 
  پژوهش شناسيروش

 ؛دشون اي سازماندهي مي لمي حول محور اهداف ويژههاي عپژوهش:اهداف پژوهش
در اين . عمل پوشيده شود يهبه آن اهداف فرعي جام ،اي كه در پايان پژوهش گونهبه

اسالمي  هين الگوي توسعه بر مبناي نظام ارزشي جامع تدو پژوهش نيز هدف اوليه و اساسي
) ره(هاي حضرت امامطوري كه اين مفروضات ارزشي مطابق ديدگاههب ؛ايران است

توان اهداف اين پژوهش را در  در مجموع مي. شود ارايهاستخراج و در قالب الگويي جامع 
  :قالب موارد ذيل بيان نمود

طراحي و تبيين الگوي مديريت توسعه در ايران مطابق با مفروضات : هدف اساسي
  ).ره(ارزشي مورد نظر حضرت امام خميني

  :پژوهش عبارتند از اهداف فرعي اين :اهداف فرعي
  ).ره(هاي مديريت توسعه بر اساس نظرات حضرت امام احصاء ابعاد و مؤلفه .الف 

سياسي و اقتصادي و  ،هاي فرهنگي مباني اساسي نهفته در مؤلفه ارايهشناسايي و  .ب
  ).ره(مديريت توسعه از ديدگاه حضرت امام
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  .)ره(الگوي جامع مديريت توسعه از ديدگاه امام ارايه .ج
هاي نيازهاي پژوهشي در قالب سؤال ،در اين پژوهش :اساسي پژوهش هايسؤال
  :عبارتند از هالترين اين سؤاشود كه مهم مي ارايه پژوهش

  چيست؟)ره(تعريف توسعه از ديدگاه امام .1
 چه هستند؟)ره(ابعاد توسعه از نظر حضرت امام .2
 چيست؟)ره(ارتباط دين و توسعه از نظر امام .3
را مورد توجه ) بيروني يا دروني(كداميك از عوامل ) ره(ديدگاه امام نگرش توسعه از .4

 دهد؟ قرار مي
 كدامند؟)ره(مفروضات توسعه از ديدگاه امام .5
 چگونه است؟)ره(ارتباط توسعه مديريت و مديريت توسعه از ديدگاه امام .6
 چگونه است؟) ره(تقدم و تأخر كاركردهاي مختلف از ديدگاه امام .7
 كدامند؟) ره(توسعه از ديدگاه امامريزي  اصول برنامه .8
 كدامند؟) ره(هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه امام ها و برنامه استراتژي .9

 كدامند؟) ره(هاي توسعه سياسي از ديدگاه امام ها و برنامه استراتژي .10
 كدامند؟) ره(معيارهاي توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي از نظر حضرت امام .11
 چه هستند؟) ره(ي توسعه از نظر حضرت امامهاي دستيابي به معيارهاراه .12
 چه هست؟) ره(فرهنگ توسعه متناسب با نظام ارزشي از ديدگاه حضرت امام .13
هايي هاي فرهنگي جامعه در راستاي اهداف متعالي توسعه چه مكانيزم براي تقويت پايه .14

 مورد نياز است؟) ره(از ديدگاه امام
محور ابعاد مختلف توسعه است كه در اساسي اين پژوهش حول  هايطور كلي سؤالهب

اين پژوهش تالش خواهد شد تا هر يك از ابعاد مديريت توسعه متناسب با ابعاد علمي 
هاي مورد نهايت پاسخ در استخراج و مورد تحليل قرار گيرد و) ره(توسعه از ديدگاه امام

  .دشونظر نيز به روش علمي در قالب مدلي جامع استخراج 
اي و تكنيك  توصيفي است كه با استفاده از مطالعات كتابخانهروش  :پژوهشروش 

و با استفاده  شودميآوري و تجزيه و تحليل  تجزيه و تحليل محتوا اطالعات مورد نظر جمع
مورد ) ره(هاي امام پردازان توسعه با ديدگاهاز روش تطبيقي ديدگاه صاحبنظران و تئوري

  .گيرد مقايسه قرار مي
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هاي مختلف منظور دستيابي به ويژگيروشي است كه به تحليل محتوا ،عبارت ديگرهب 
ثار پيام براي تجزيه و آعلل صدور پيام و  ،پيام ههاي صادر كنند ها و انديشهديدگاه ،پيام

رود  كار ميهب ،شود هاي مختلف كه از طرق گوناگون مبادله مي تحليل عيني و منتظم پيام
تدوين ) ره(جلدي صحيفه امام 22كه در مجموعة ) ره(مامبراي تحليل علمي بيانات ا]. 12[

پژوهشگر را در استخراج  ،مدترين روشآكارعنوان به ،روش تحليل محتوا ،شده است
  .ياري خواهد نمود ،پژوهشمتناسب با مدل مفهومي  ،مطالب و متغيرهاي مورد نظر

ختلف قابل هاي ماز جنبه) ره(عملي حضرت امام هگفتار و سير ،بررسي رهنمودها
مديريت توسعه  هاز جنب ايشانهاي بررسي ديدگاه ،بررسي است كه در پژوهش حاضر

عنوان منبع هب) ره(جلد صحيفه امام  22 همجموع ،براي انجام اين پژوهش. استمورد توجه 
بر آن از ساير منابع مرتبط نيز استفاده مورد نظر است كه البته عالوه يهاصلي مبناي مطالع

  .عمل آمده استهالزم ب
  الگو ارايهها و تجزيه و تحليل يافته

هاي دستيابي به آن در ادبيات محورها و راه ،با عنايت به اهميت توسعه در تمامي جوامع
نهايت مدل مفهومي متشكل از در علمي مديريت توسعه مورد شناسايي قرار گرفت و 

هاي مورد نياز هر يك از متغيرها و  سپس داده .شد ارايهها و عناصر توسعه همه جانبه مؤلفه
جلدي صحيفه  22كه در مجموعه ) ره(مفاهيم مديريت توسعه از بيانات حضرت امام

مفاهيم و  ،نهايت با برقراري ارتباط بين محورهادر گردآوري كه  ،تدوين شده) ره(امام
) ره(الگويي جامع در خصوص مديريت توسعه از ديدگاه امام ،متغيرهاي مديريت توسعه

  .پردازيم طراحي شده كه در اين بخش به تشريح و تبيين اين الگو مي
 ،سازندگي ،رفاه عمومي  :هايي همچون براي بيان مفهوم توسعه از واژه) ره(امام خميني
تمدن و مدرنيزه استفاده  ،آسايش ،رفاه ،پيشرفت ،ترقي ،سعادت معنوي ،نوسازي ،بازسازي

ولي در  ،ها داراي مفهوم توسعه هستند اين واژه هچند كه هم هر )5و  4ج(]7[.كنند مي
واژه توسعه معنوي و سعادت معنوي ) ره(امام. داراي اهميت يكسان نيستند) ره(ديدگاه امام

اي كه  گونهبه ،اي قائل هستند نمايند و براي آن اهميت ويژه ها متمايز مي را از ديگر واژه
عنوان هدف هها و مفاهيم را ب د و ساير واژهدانن را هدف نهايي و رسالت اساسي جامعه ميآن

  ].7[ دهند كه بايد در خدمت سعادت معنوي افراد جامعه باشند ميمورد توجه قرار ابزاري جامعه 
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منظور اصالح و به ،)مادي و معنوي(توسعه را فرآيندي تكاملي و همه جانبه) ره(امام
سعادت معنوي افراد انساني  نوسازي جامعه متناسب با نظام ارزشي اسالمي براي تحقق

 ]7[دهد انساني را مورد توجه قرار مي) معنوي و جسماني(و هر دو جنبه  ،دانند مي
  ).21،18،9،8،7(ج

پردازند و ضمن تأكيد بر جامعيت اسالم براي  به تبيين ارتباط دين با توسعه مي) ره(امام
قوانين اسالمي را براي اهميت  ،هاي توسعه جامعه از جنبه مادي و معنوي هدايت برنامه

دهند و با ذكر مصاديق  سياسي و فرهنگي مورد اشاره قرار مي ،هدايت جهات اقتصادي
خيزند كه اسالم را مخالف توسعه و تمدن قلمداد  به مقابله با كساني بر مي ،مختلفي

ن تمد ،بلكه از اين جهت ،اسالم نه تنها با توسعه مخالفتي ندارد ،ايشان معتقدند. كنند مي
هاست و همواره رفاه عمومي در جامعه براي تحقق سعادت اسالمي مقدم بر ساير تمدن

  ].7[اي برخوردار بوده است  ژهمعنوي از اهميت وي
  به توسعه) ره(نگرش امام

 .نظرات مختلف است ،در مورد اينكه در فرآيند توسعه چه ديدگاهي بايد حاكم باشد
   .توان بيان كردون توسعه كشورها ميطور كلي دو ديدگاه برجسته را پيرامهب

ميالدي شروع شد و تا اواخر دهه  1950اين ديدگاه از اوايل دهه :  3زاتوسعه برون .الف
شد و مترادف با رشد فرض مي توسعه هعمدطور بهدر اين دوره  .ميالدي ادمه يافت 1960
-توسعه يافته مي توسعه نيافتگي را ناشي از مناسبات خارجي با كشورهاي ،بر آنعالوه

بايد با الگو  ،خواهند توسعه يابنددانستند و معتقد بودند كه اگر كشورهاي جهان سوم مي
هاي اين نوع تفكر  نمونه .راه توسعه را بپيمايند ،هاقرار دادن كشورهاي غربي و فرهنگ آن

  .ديد» اصل چهار ترومن « و » هاي مارشال  برنامه« توان در را مي
ميالدي به بعد شكل  1970نظريه توسعه از درون از اوايل دهه :  4 زانتوسعه درو .ب
توسعه  ،اين ديدگاه .در اين ديدگاه مفهوم رشد و توسعه مترادف يكديگر نيستند .گرفت

اجتماعي و همچنين  ،پذيري ساختارهاي اقتصادينيافتگي را عمدتاً ناشي از عدم انعطاف
با اين حال در اين  .داندشورهاي توسعه نيافته ميرا ناشي از تحت سلطه قرار گرفتن كآن

عنوان موانع عدم توسعه كشورهاي تلقي هب با هم عوامل دروني و بيروني هر دو ،ديدگاه
                                                           

3- out-ward Oriented Development  
4- in-ward Oriented Development 
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ساختارهاي دروني خود  دبدين ترتيب در اين ديدگاه كشورهاي توسعه نيافته باي .شودمي
البته برقراري روابط  .توسعه باشند اي تغيير دهند كه بتوانند پاسخگوي نيازهايگونهرا به

   ].1[ تواند توسعه كشورهاي جنوب را تسريع بخشدجنوب مي -مثبت بين كشورهاي شمال
علل و عوامل عقب ) ره(امام  ،با توجه به طرح نگرش از درون و بيرون به توسعه

ايشان . دانند ماندگي كشور را هم ناشي از عوامل دروني و هم ناشي از عوامل بيروني مي
ها در استراتژي آن ،ضمن اشاره به روابط استعماري كشورهاي توسعه يافته با كشورمان

به  ؛دانند وابسته نگه داشتن و استمرار عقب ماندگي كشور مي ،برقراري رابطه با ايران را
بارها نقش  ،)ره(امام. ]7[ چپاول نمايندمنابع طبيعي را  ،اي كه در سايه چنين شرايطي گونه
حال در ديدگاه ولي با اين ،اند ماندگي ايران مورد اشاره قرار داده مارگران را در عقباستع
تواند از  كه مي ،هايي هستند كشورهاي خارجي داراي برخي امكانات و توانمندي) ره(امام

مد نظر قرار داد كه در برقراري  را هرچند كه بايد اين نكته .]7[ دشمند  اين امكانات بهره
چار خدشه نگردد و اصل احترام متقابل بر آن حاكم آزادي و استقالل كشور د ،ارتباطات

علل و عوامل توسعه نيافتگي ايران را تنها در عوامل خارجي جستجو ) ره(امام ].7[ باشد
به حدي است كه حتي اگر چنانچه  ،)ره(بلكه اهميت عوامل داخلي به زعم امام ،كند نمي

نقائص دروني و قصور و كوتاهي  ،سعه فراهم نمايندعوامل خارجي موانعي را براي تو
اصالح  ،بنابراين در ديدگاه ايشان. چنين امري را فراهم نموده است هزمين ،عوامل دروني
). 21،17،16،14،9،8ج( ]7[دنبال خواهد داشت هاصالح موانع بيروني را نيز ب ،موانع دروني
- به ،اددانان توسعه مورد مقايسه قراردادتوان با نگرش اقتص به توسعه را مي) ره(نگرش امام

ولي منافع  ،)219ص ،18ج(  ]7[ اقتصاد واحد مردود است ،ايشان  اي كه در ديدگاه گونه
. )18ج( ]7[اصل احترام متقابل قابل تصور است جنوب در صورت تحقق  -متقابل شمال

يل را مورد توجه موارد ذ ،در نگرش خود به توسعه) ره(كه امام ،توان گفت طور كلي ميهب
  .دهند قرار مي
عنوان هو ب) پيشرفت معنوي( تنها بخشي از فرآيند توسعه) پيشرفت مادي(رشد . الف

  .شود ابزار آن محسوب مي
هاي استعماري علل توسعه نيافتگي جوامع حاصل نابساماني دروني جامعه و سياست. ب

  .قدرتمندان است

www.edub.irwww.edub.ir
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تواند در فرآيند  مي ،شمال -اي جنوببرقراري روابط سازنده و متعادل كشوره .ج
احترام متقابل و  ،مشروط بر آنكه استقالل و آزادي ،جوامع عقب مانده مؤثر باشده توسع

  .معامله عادالنه رعايت شود

  
  )ره(مفروضات توسعه از ديدگاه امام خميني :1مودارن

با دگرگوني  ددر عين حال كه اين تكامل باي ،معتقد به تكامل جامعه هستند) ره(امام. 1
 .)9 و 8ج( ]7[ اساسي در جامعه پس از سرنگوني رژيم طاغوتي سلطنتي همراه باشد

گيري از الگوهاي  بهره ،كند ولي در عين حال توسعه تك خطي را رد مي) ره(امام  .2
ران منافات هاي جامعه اسالمي ايتوسعه ديگران را مشروط بر اينكه با فرهنگ و ارزش

 . ]7[ نمايند توصيه مي ،نداشته باشد
ايشان . هم معتقد به عوامل بيروني و هم معتقد به عوامل دروني توسعه هستند) ره(امام.3

دستيابي به توسعه كشورمان را بدون رهايي از وابستگي به كشورهاي بيگانه غيرممكن 
مردم براي توسعه يافتگي را به آن بلكه اراده  ،كنند دانند ولي آنرا شرط كافي تلقي نمي مي
  . ]7[ .افزايند مي

  )ره(توسعه مديريت و مديريت توسعه از ديدگاه امام
. مديريت دولتي براي انجام فرآيند توسعه الزاما مطلوب نيست ،پردازاناز ديدگاه نظريه

 اي كه ضمن احترام بهگونههباست؛ بلكه نقش اثر بخش و كارايي مديريت دولتي مد نظر 

مفروضات نظريه توسعه امام
  )ره(خميني 

 چند خطي مبتني بر فرهنگ جامعهتوسعه 

 توامان عوامل بيروني و دروني در توسعههميت ا ساسي اوليه و تكامل تدريجي ثانويه ا تغييرات
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حضور مديريت دولتي جهت ارشاد و  ،مالكيت خصوصي و تقويت انگيزه هاي فردي
  .]9[ تري استنكته مهم ،راهبري برنامه هاي توسعه

وظايف  هسازي براي سعادت معنوي را در زمر ايجاد زندگي مرفه مادي و زمينه) ره(امام
صلي دولت تلقي هاي توسعه در كشور را از تكاليف ا دانند و محوريت برنامه دولت مي

) ره(امام ،به وظيفه حياتي دولت و مديريت دولتي در توسعه با توجه .)9ج( ]7[ كنند مي
ايشان با . شوند لزوم اصالح مديريت دولتي را براي تحقق چنين وظيفه مهم را يادآور مي

 امور دولتي را شرط  هادار هنحواصالح در  ،هاي مديريت دولتي اشاره به برخي ناكارآمدي
هاي كلي دولت معتقدند كه سياست) ره(امام  .)21ج( ]7[ دانند ستقالل و اصالح جامعه ميا

 ،19ج(  ]7[ ،سازيخصوصي ]7[ ،افزايش مشاركت مردمي ،گري بايد حول كاهش تصدي
و بهبود مديريت دولتي در  براي توسعه. دولت پاسخگو باشد و ]7[عنوان ناظرهدولت ب

براي هدايت ) مديران دولتي(ت حاكمه ئصالحيت هي )ره(امام ،جهت مديريت توسعه
و معتقدند كه دولت براي ايفاي نقش ) 5ج( ]7[ دهند توسعه كشور را مورد توجه قرار مي

بايد به شناسايي وظايفي بپردازد كه مردم و بخش خصوصي  ،فعاالنه خود درفرآيند توسعه
هاي خصوصي و تشكل بخش ،آيد و ضمن دعوت از بازار ها برميانجام آن هاز عهد
گيري  فلسفه چنين جهت) ره(امام .ها فراهم سازدزمينه را براي مشاركت فعاالنه آن ،مردمي

كاهش )ره(هر چند كه امام. داند ها ميرا بهبود روابط دولت با مردم وايجاد محبت بين آن
برجسته  ،عنوان مكمل چنين سياستيهب ،عنوان دولت ناظرهحجم مالكيت دولت را ب

دقت عملكرد بخش خصوصي و بازار را زيرنظر خواهند كه به ولي از دولت مي ،سازند مي
 ،گري دولت به كاهش تصدي) ره(امام. بگيرد تا مصالح جامعه ناديده گرفته نشود

-كند و مديريت دولتي را ملزم به پاسخ سازي و نقش نظارتي دولت بسنده نميخصوصي
 ن بايد بيالنهاي دولتي ومسئوالدستگاه ،دولت ،دنداي كه معتق گونه؛ بهنمايد گويي مي

نمايند و  ارايههاي گروهي به مردم  طور شفاف و از طريق رسانههكاري عملكرد خود را ب 
  .ن باشنداحتي عملكرد خود را در معرض نقد قرار دهند و پاسخگوي منتقد

دهند كه اين ابعاد  يتوسعه مديريت دولتي را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار م) ره(امام
  .استشده  بررسي ،صورت مرتبط با يكديگرهب در قالب بيست مورد و
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  )ره(ابعاد مختلف توسعه مديريت دولتي از ديدگاه امام خميني. 2نمودار 
  

 
ت يريتوسعه مد

دگاه ياز د يدولت
 ينيامام خم

 )ره(

 هاي منصفانه و متناسب با كارايي پرداخت 

 مديران با مردم معاشرت 

 با فساد اداري و كاغذ بازي مبارزه 

 انتخاب مديران از طبقات متوسط

 متكي به راي مردم مديران مورد اعتمادذ و 

 عدم نفوذ ثروتمندان در كارگزاران 

 سوابق مديران دولتي بررسي

 پرهيز از قدرت طلبي 

 بهبود كيفيت وظايف 

 مديران مجري 

 رعايت اخالقيات در مديريت

 داري مديران ارشد دولتيقانون م

 مديران خدمتگذار

 اصالح مديران ارشد دولتي

 پذيرش مسئوليت و اعتراف به اشتباهات

 تبعيت از دولت 

 رابطه تكليفي بين مديران و مردم 

 اسالمي ساالريشايسته

 رعايت سلسله مراتب و وحدت فرماندهي 
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  )ره(ريزي تقدم و تأخر ابعاد توسعه از ديدگاه امام برنامه
اقتصادي  هدهد كه توجه بيش از حد به جنب توسعه نشان مي هدر زمين وضعيت موجود جهان

سبب بر هم خوردن تعادل زيستي  ،توسعه و در حاشيه قرار دادن توسعه اجتماعي و فرهنگي
اصوالً جريان پيشرفت . بست جدي شده استو در نتيجه مواجه شدن كشورها با بن

زندگي اقتصادي  هانگيز ،فرهنگي شود و فعاليت فرهنگي منعكس مي هاقتصادي در حوز
  ].5[است 

تأكيد عمده بر رشد اقتصادي بوده  ،در نيم قرن گذشته بسياري از كشورهاي در حال توسعه
اين امر نه تنها از . هاي رفاه اجتماعي آن توجه كمتري شده است و به كيفيت توسعه و جنبه

خصوص در بين هزندگي ببلكه در ابعاد مختلف  ،نظر درآمد و ثروت بين اقشار جامعه
نگرش محققانه به وضعيت . ده استشها مناطق شهري و روستايي موجب تشديد نابرابري

هاي انساني و اجتماعي توسعه در اين كشورها هدف ،دهد كشورهاي توسعه يافته نشان مي
اي در اين رشد  گونهافرادي كه به ،رشد باالي اقتصادي باوجودكمتر تحقق يافته است و 

اين امر بيانگر اين است كه چنين . اند چنداني نبرده هاز مواهب توسعه بهر ،اند يم بودهسه
  .]5[رشدي قرين رفاه اجتماعي نبوده و خوشبختي و بهزيستي انساني را تضمين نكرده است 

 ،ميالدي كه توسط سازمان ملل متحد به توسعه اختصاص داده شده بود 1960دهه  هتجرب
احتياجات اساسي مردم جوامع  ،سرانه  افزايش درآمد ناخالص ملي باوجودنشان دادكه 

  ].6[برطرف نشده است 
ريزي  شرط دستيابي به اهداف توسعه و تأمين نيازهاي جامعه را برنامه )ره(امام

 ،17ج( ]7[ريزي توسعه بايد داراي جامعيت بوده كه برنامه و معتقدند) 21ج( ]7[دانند مي
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و همچنين رعايت ) 15ج( ]7[مستمر باشد و )5و21 ج( ]7[شدهگذاري اولويت) 121ص
  .)21ج( باشدهاي اسالمي جامعه در آن شده ارزش

معتقد است كه توسعه سياسي و توسعه  ،بر خالف صاحبنظران توسعه) ره(امام خميني
و  ردبلكه توسعه فرهنگي محوريت توسعه را دا. زيربناي توسعه باشند ،توانند اقتصادي نمي

 ،در عين حال) ره(امام) 12،7،1ج( ]7[ كنند د توسعه حول اين محور حركت ميساير ابعا
بر  توان اي كه مي گونهبه ؛)11ج( ]7[دانند ميتوسعه اقتصادي را نيز بر توسعه سياسي مقدم 

  :نمود ارايهالگوي ذيل را ) ره(اساس ديدگاه امام
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )ره(دگاه امام خمينيارتباط بين ابعاد مختلف توسعه از دي .3نمودار 

ولي  ،استنباط نمود) ره(توان از مجموع فرمايشات امام هر چند كه الگوي فوق را مي
اي كه  گونهبه ؛بسيار تنگاتنگ و نزديك است ،ارتباط ابعاد مختلف توسعه در ديدگاه ايشان

يادي تواند اهميت ز هاي توسعه اقتصادي يا توسعه سياسي نيز مي حتي جنبه ،در بعضي مواقع
  .ها وابسته باشدپيدا كنند و سرنوشت توسعه فرهنگي نيز به آن

  

  

 توسعه فرهنگي

 توسعه اقتصادي

 توسعه سياسي 

www.edub.irwww.edub.ir
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  )ره(الگوي مديريت توسعه بر اساس ديدگاه امام خميني
راجع به توسعه جامعه و ساير   )ره(ها و مفروضات امام نگرش ،با توجه به مفاهيم اوليه

هاي ني بر ديدگاهالگويي جامع براي توسعه جامعه مبت ،شدهمباحثي كه بررسي و تحليل 
اجزاء و عناصر مختلفي بر اساس نگرش سيستمي  ،در اين الگو. ده استشطراحي ) ره(امام

طور خالصه تعريف هب ،در قالب روابطي منطقي وجود دارد كه هر يك از اين اجزاء
  :دشو مي

  
  
  
  
  
  

  )ره(خميني ارتباط بين اجزاي الگوي مديريت توسعه بر اساس ديدگاه امام. 4نمودار

اي كه  به گونه. سازماندهي عناصر از كل به جزء بوده است ،نگرش حاكم بر اين الگو
از طريق  ،كه همانا توسعه و سعادت معنوي است) ره(هدف نهايي جامعه از ديدگاه امام

ميسر  ،گيرد هاي جسماني و معنوي افراد را در بر مي ايجاد رفاه عمومي براي جامعه كه جنبه
با  ،فرهنگي و اجتماعي  ،سه محور كلي اقتصادي ،براي تحقق رفاه عمومي. خواهد بود

محوريت اصلي كاركرد فرهنگي مورد توجه قرار گرفته كه براي نيل به اين كاركردها 
هاي عملياتي  هاي توسعه نيز برنامهاجرايي كردن استراتژي براي عملياتي و. مورد نياز است
  .جامعه به اجرا در آيد در سطح دده كه بايشتدوين ) ره(شات امامبرگرفته از فرماي

ترسيم  5در قالب نمودار  5 (DABIV)الگوي مديريت توسعه بر اساس ديدگاه امام خميني 
  .شده است

  
                                                           

5- Development Administration By Islamic Values (DABIV) 

 
 هاي توسعه استراتژي هاي عملياتي توسعه برنامه 

 هدف نهايي توسعه توسعه

 هدف اوليه توسعه  كاركردهاي توسعه
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   (DABIV)) ره(الگوي مديريت توسعه بر اساس ديدگاه امام خميني .5 نمودار

 

 
 

 هاي توسعه برنامه

 سياسي تتوسعه مدارك

 توسعه امنيت

 توسعه هويت عمومي

 ست خارجيتوسعه سيا

 عمومي  گسترش آزادي هاي

 حقوقي و توسعه قانوني

 ، اسالمي فرهنگتوسعه

 توسعه انساني

 توسعه فرهنگ كار

 توسعه مشاركت اجتماعي

 توسعه علمي

 اسالمي  توسعه اقتصاد

 توسعه روستايي و كشاورزي

 توسعه صنعتي

 توسعه خودكفايي اقتصادي

 طبيعي منابعتوسعه مصرف بهينه 

 توسعه سرمايه گذاري

 اقتصادي  توسعه عدالت

 استراتژي هاي توسعه

 

مشاركت سياسي در چارچوب موازين.1
  اسالمي 

  حكومت جمهوري اسالمي .2
  ضرورت مشاركت مردم در تعيين سرنوشت .3
  دموكراسي اسالمي .4
 عدم مداخلي نظاميان در سياست.5

  سازي آرامش براي باز.1 
  آرامش براي اصالحات .2
  حفظ تماميت ارضي .3
  همكاري امنيتي با ساير كشورها .4
 امنيت سرمايه گذاري .5

 مقبوليت زمامداران توسط مردم.1
  تفاهم دولت و ملت .2
 عمل به حقوق متقابل دولت و ملت .3

  روابط براساس احترام متقابل .1 
  سياست بي طرف و مستقل .2
  روابط خارجي عادالنه  .3
 در نظر گرفتن مصالح كشور .4

 آزادي مذهب و عقيده.1
  آزادي بيان .2
  آزادي قلم و مطبوعات .3
 احزاب  آزادي سياسي و .4

  حاكميت قانون اسالم .1
  تبعيت از قانون .2
  ه وصيعدم قبول ت.3
  جلوگيري از هرج و مرج .4
 قضاوت صحيح .5

 وظيفه شناسي.1
  تعهد و تخصص .2
  خودباوري و اعتماد به نفس .3
  انتقاد پذيري .4
  وجدان كاري .5
  وقت شناسي .6
  تكليف گرايي         .8مسئوليت پذيري    .7
 كارگر  وارزش نهادن به كار.10خود كنترلي  .9

  معرفي اقتصاد اسالمي .1
  جايگزيني اقتصاد اسالمي .2
  تنظيم روابط اقتصاد اسالمي.3
 گسترش سنت قرض الحسنه  .4

 

 علم توأم با عمل.1
  دانش و تعهد .2
  صادرات كشاورزي . 3
 مكانيزه كردن  .4
  اصالح مراكز علمي . 5
  اشتغال زايي.6
 فاييخود ك.7

  مادر  صنايع.1
  توسعه فني .2
  احتراز از مونتاژ.3
  روابط صنعتي با كشورها .4
  صنايع كوچك.5
  صادرات و واردات .6
  بخش خصوصي.7

  محوريت كشاورزي.1
     خودگرداني اقتصادي . 2
  بهره برداري از منابع بالقوه . 3
  عدم اتكاء به شرق و غرب . 4
 فرصت به نيروهاي داخلي . 5
  توسعه مراكز علمي. 6
  خودكفاييتوسعه رحيه. 7
 خودكفايي نظامي.9        خودكفايي صنايع.8

 دنياايجاد نقش حساب شده براي نقشه در.  1
هاي مناسب براي فروش ايجاد جايگزين. 2

  نفت 
 مصرف معقول . 3

 

 هاي مشروعاحترام به سرمايه.1
  تعديل گرايي . 2
 گذاري امنيت سرمايه. 3

 

  روابط اقتصاد اسالمي      .1
  عوارض عادالنه . 2
 فقرزدايي. 3
 نوسازي واقعي. 4

 حفظ موازين اسالمي.1
  ايجاد انگيزه هاي الهي .2
  خودباوري و اعتماد به نفس . 3
  انتقاد پذيري .4
  اخالقي و اجتماعي  حفظ ارزش هاي.5
  اعمال اسالمي .6
  وحدت كلمه .7
 آرامش روحي و برادري.8

  يكپارچگي.1
 مشاركت در اصالحات .2
 خودگرداني محلي .3
  مشاركت در حفظ نظم .4
  اطالع رساني .5
  مشاركت زنان .6
 بانكداري اسالمي .7

سي
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مديريت توسعه از 
دولتي كارآمد بر طريق مديريت 

 اسالميمبناي ارزش هاي 

 د توسعهبعاا

ه يهدف اول
  توسعه 

هدف 
 توسعهنهايي 
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 ]7[دانند اي بر مديريت توسعه مي اصالح مديريت دولتي را مقدمه) ره(از آنجا كه امام
اين  ،گيرند در نظر مي ،هايي را براي مديريت توسعه يافتهويژگي ،اين راستا و در) 5ج(

 ،اين مديريت توسعه يافته. مبحث مهم در بخش فوقاني مدل مورد توجه قرار گرفته است
را در اسالمي را مبناي اداره امور مربوط به توسعه كشور قرار دهد و آن هايبايد ارزش

ها و اجراي  چه در هدفگذاري و چه در تدوين استراتژي ،تمامي مراحل مختلف توسعه
  .كار گيردهصورت نهادينه شده بهب ،هاي عملياتي برنامه

  كاركردهاي توسعه
سه بعد مهم را  ،تنباط نمود كه ايشانتوان اينگونه اس مي) ره(از مجموع فرمايشات امام
  :دهند در توسعه مورد توجه قرار مي

  كاركردهاي فرهنگي .الف
  كاركردهاي اقتصادي .ب
  كاركردهاي سياسي .ج

 هجلدي صحيف 22در مجموعه ) ره(با تحليل محتوايي كه از مجموعه فرمايشات امام
راي تحقق اين كاركردها مورد هاي مختلفي را ب توان استراتژي مي ،عمل آمده استهامام ب

پژوهشگر  ،هاي حاكم بر آنبا توجه به پژوهش حاضر و محدوديت. شناسايي قرار داد
شناسايي و  ،به تفكيك كاركردهاي مختلف توسعه ،هيجده استراتژي را ،دشموفق 
 ،اند نموده ارايهرهنمودهايي  ،هاهمچنين براي نيل به اين استراتژي) ره(امام. بندي نمايد طبقه

مجموع اين . اند هاي توسعه معرفي شده تحت عنوان برنامه ،كه در مدل طراحي شده
طور خالصه مورد هكه ب ،برنامه است 103 ،ها براي هيجده استراتژي تعيين شده برنامه

  .بررسي قرار مي گيرند
  مديريت توسعه فرهنگي. الف
ست فرهنگي عامل اساسي عنوان جزء الينفك توسعه عمومي است و سيافرهنگي به هتوسع

مسأله مهم اساسي اين است كه چگونه . اجتماعي و اقتصادي هر ملتي است هدر حوز
توان سنت را حفظ كرد و به سوي پيشرفت همه جانبه گام برداشت و در عين حال  مي

  .]5[ هاي فرهنگي همساز باشد ها و ميراثاي بنا نهاد كه با ارزش جامعه
كرده و بيش  درگيرساليان چندي است كشورهاي جهان سوم را بحران توسعه نيافتگي كه 

پردازان  بر ديدگاه آن دسته از نظريه ،از دو سوم كشورهاي جهان با آن دست به گريبانند
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تأثير بسزايي باقي  ،دانستند كه مدرنيسم و حذف فرهنگ سنتي را مالك اصلي توسعه مي
مانع توسعه است و  ياساسطور به ها فرهنگ بومي و سنتيبه اعتقاد آن. گذاشته است

يعني آنچه (هاي حاكم بر اين نگرش توسعه فرهنگي كه نتواند خود را با هنجارها و مالك
بر اين اساس موضوع . بايد كنار گذاشته شود ،سازگار نمايد) شود به مدرنيزاسيون تعبير مي

لي و بومي فرهنگي م ،فاقد يك زيربناي اجتماعي ،توسعه در عمل و در صورت تحقق
اين در حالي است كه . كند است و نوعي از تمدن را جانشين فرهنگ و تمدن ديگر مي

هاي فكري و فرهنگي ملي  دهد كه سنت آمريكا و ژاپن نشان مي ،كشورهاي اروپاييه تجرب
 .]4[ ها ايفا كرده استاي در توسعه و تجديد حيات آن نقش بسيار با اهميت و برانگيزاننده

و اصوالً ) 17،7ج( ]7[ قلمداد نمودهترين عنصر توسعه رهنگ را مهمف) ره(امام
در . )15ج(  ]7[ دانند اي را منبعث از فرهنگ آن جامعه مي موجوديت و هويت هر جامعه

اي در رهايي  نقش تعيين كننده ،)3،10ج( ]7[ عنوان محور توسعههب ،فرهنگ ،اين ديدگاه
هاي فرهنگ در نقش) 4ج( ]7[ دارد …نظامي و  ،سياسي ،از وابستگي و پيشرفت اقتصادي

 ]7[ نقش محوريت ،)17،7ج( ]7[ در قالب نقش ملت سازي ،)ره(فرآيند توسعه از نظر امام
  .ده استشگري و نقش هويتي تشريح و تبيين نقش اصالح ،استعمارزدايي نقش) 10 ،3ج(

 ،)رهنگ مستقلفرهنگ استعماري به ف(براي تحقق دگرگوني وتحول فرهنگي ) ره(امام
كه اين راهبردها در  ،دهند هاي مختلف را در بيانات خود مورد توجه قرار مياستراتژي

  :ها عبارتند از اين استراتژي. شده است ارايه ،قالب مدلي
  استراتژي توسعه فرهنگ اسالمي و استقالل فرهنگي  .1
 استراتژي توسعه انساني  .2
 .استراتژي توسعه فرهنگ كار .3
 مشار كت اجتماعياستراتژي توسعه  .4
 استراتژي توسعه علمي  .5

و متناسب با امام الگوي بومي  ،و استقالل فرهنگي در استراتژي توسعه فرهنگ اسالمي
و تمامي كشورها ) 12،11،8(ج ]7[ كنندترين الگوي معرفي ميهاي اسالمي را مهمارزش

ن فرهنگ مترقي و عنوابه ،هاي فرهنگي اسالمي رامشيرا دعوت مي نمايند تا اصول و خط
هاي برنامه ،براي تحقق اين استراتژي )12ج( ]7[ دهندمورد استفاده قرار  ،توسعه يافته

حفظ موازين  ،هاي الهيانگيزهايجاد ) 8ج( ]7[ مناسب اسالمعرضه : مختلفي همچون
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و  هاي اخالقيحفظ ارزش )8ج( ]7[ ،اسالم محوري ،آرامش روحي و برادري ،اسالمي
 .اندشدهو وحدت كلمه به تفصيل بررسي  ]7[اعمال اسالمي ) 21ج ( ]7[اجتماعي

عنوان ابزار دستيابي به هد ف امام توسعه مادي انساني را به ،استراتژي توسعه انسانيدر 
 و ،مدنظر قرار مي دهند ،تر كه همانا تعالي و تكامل انسان در جهت قرب به خداستمهم

 ج ]7[ودسازي خ،  ]7[ هاي سازندگي روحيمهاجراي برنا ،براي تحقق چنين هدف مهمي
 ]7[ گراييو پايداري ودوري از ارتجاع صبر) 9،10ج( ]7[استقالل فكري  )12،10،8،5(
  . هستند مهم) 1ج(

هاي توسعه فرهنگي از ديدگاه امام عنوان يكي ديگر از استراتژيبه ،توسعه فرهنگ كار
 ،زيربناست وكاركردهاي اقتصاديفرهنگ  ،بر طبق فرمايشات امام. معرفي شده است

براي اداره امور مربوط به جامعه و  دفرهنگ باي ،بنابراين. كننداز آن تبعيت مي... و ،سياسي
عنوان فرهنگ كه از آن به ،ه نمايدايرا ار معيارهاي الزم ها وكار وسازندگي دستورالعمل

اي توسعه فرهنگ كار معرفي ده برنامه مهم بر ،با توجه به بيانات امام. كار ياد شده است
تعهد و  ]7[ ،شناسيوظيفه ]7[ ،خود باوري و اعتماد به نفس: شده است كه عبارتند از

 ،پذيريوليتئمس ]7[ ،شناسيوقت ]7[ .وجدان كاري ]7[ ،انتقادپذيري ]7[ ،تخصص
  .گذاري براي كار و كارگرارزش) 173ص ،14ج( ،خودكنترلي ،گراييتكليف

هاي فرهنگي  جهاني حقوق بشر اگر هر انساني به شئونات خود در فعاليت هبر اساس اعالمي
. كارگزاران جامعه بايد وسايل چنين مشاركتي را فراهم آورند ؛ يعنيجامعه سهيم باشد

حق مشاركت در امور زندگي اجتماعي براي عموم  ،فرهنگي هبنابراين بعد ديگري ازتوسع
  ].5[شود تلقي مي

 مشاركت مردم در امور اجتماعي و هامام ب ،شاركت اجتماعياستراتژي توسعه مدر  
بيانات  ،كه براي تحقق اين امر ،اي قائل است العادهاهميت فوق ،امور مربوط به خود

ها عبارتند  اين برنامه. بندي شده است اند كه در قالب هفت برنامه طبقه نموده ارايهمختلفي 
) 155ص ،5ج( ]7[ ،اصالحات اجتماعيشاركت در م ]7[ يكپارچگي دولت و مردم: از

مشاركت  ]7[ ،رساني به افكار عموميطالعا مشاركت در حفظ نظم ]7[ ،خودگرداني محلي
  .]7[ و مشاركت جوانان ]7[زنان 

وري از كشورهاي توسعه يافته به فرآيند ااهميت انتقال فن ،مطالعات اخير در موضوع توسعه
ه مطالعه طوري كهب ؛اند ورد توجه قرار دادهتوسعه كشورهاي كمتر توسعه يافته را م

www.edub.irwww.edub.ir
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ها در فرآيند توسعه عميقاً تحت تأثير نحوه عاريت  موفقيت ژاپني ،دهد نشان مي پژوهشگران
سازي و انطباق با شرايط بومي  اي كه همگون گونهگرفتن فناوري از كشورها بوده ؛ به

يكي ديگر از  ،علمي هعتوس ].19[ عنوان يك اصل مدنظر قرار گرفته استهمواره به
آميز نه تنها نيازمند  گذشته اين بوده است كه توسعه موفقيت ههاي محوري در ده ايده

بلكه بر طرف  ،يافته و در حال توسعه استپركردن شكاف در منابع بين كشورهاي توسعه
ر از ديگ علمي هتوسع .]20[ سازد آور مي ها را الزامنمودن شكاف دانشي و فناوري بين آن

-هب. اي براي آن قائل است اهميت ويژه) ره(كه امام ،هاي توسعه فرهنگي استاستراتژي
ترين عامل خودكفايي و بازسازي را ارتقاء مراكز علمي و تحقيقاتي و طوري كه مهم
علوم خاص جامعه كه  ،ن داخليااي كه مخترع گونهدانند؛ به ن جامعه مياساماندهي مخترع

ها را جايگزين برخي علوم بيگانه خته باشد را ايجاد نمايند و آنبا اخالقيات جامعه آمي
هاي توسعه علمي از  برنامه .]7[ گيرند نميكه اخالقيات جامعه اسالمي را در نظر  ،كنند

نفي  ]7[ ،دانش و تعهد :كه عبارتند از ،دهشدر قالب هشت مورد مدون  ،)ره(ديدگاه امام
كارگيري هب 7[يادگيري و علم آموزي مستمر ]7[ علم توأم با عمل ]7[ گرايي مدرك

  ]7[ ناو تشويق متخصص ]7[ تقدم تربيت بر تعليم ،7[ اصالح مراكز علمي ،]7[ دانشمندان
  مديريت توسعه اقتصادي .ب

- هاي كه توليد كاالها و خدمات ب گونهبه ؛توسعه اقتصادي بيانگر تحوالت ساختاري است
تصادي هم در بردارنده توليد بيشتر است و هم بر مفهوم توسعه اق. صورت انبوه افزايش يابد

وجود آمدن تحول در چگونگي توليد محصول و حتي بر تحول در چگونگي توليد و به
. هاي مختلف توليد داللت دارد تجديد نظر در تخصيص منابع و نيروي كار در رشته

درآمد  ،ن مانند اشتغالبلكه عوامل جانبي آ ،در توسعه اقتصادي نه تنها توليد ،بنابراين
 ،عبارت ديگربه. شود رفاه كارگران و كاركنان و همچنين محيط زيست مطرح مي ،سرانه

  .]3[است هاي كيفي نيز  توسعه اقتصادي همان رشد اقتصادي نيست؛ بلكه داراي جنبه
عنوان يكي از كاركردهاي اصلي توسعه مورد هتوسعه اقتصادي را ب) ره(امام خميني

ايشان ضمن تأكيد . شمارند زيربنا بودن اقتصاد را مردود مي هولي فرضي ،دهند ر ميتوجه قرا
توسعه  ،در عين حال ،ل سياسي و نظامييبر نقش اقتصاد در توسعه و اولويت آن بر مسا

بر اساس  ،كنند و نه هدف نهايي جامعه اقتصادي را ابزاري براي توسعه همه جانبه تلقي مي
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ده شهاي توسعه اقتصادي در قالب هفت استراتژي اصلي بيان  تراتژياس ،)ره(فرمايشات امام
  :است كه عبارتند از

  استراتژي خودكفايي اقتصادي .1
 استراتژي توسعه روستايي و كشاورزي .2
 استراتژي صنعتي شدن .3
 استراتژي توسعه اقتصاد اسالمي .4
 استراتژي توسعه عدالت اقتصادي .5

له ئمس ،اند انقالبي با آن مواجه بودهطلب و اي كه همواره كشورهاي استقالل لهئمس
طلبي و  از آنجاكه استقالل. هاي استعماري بوده است وابستگي اقتصادي اين كشورها به نظام

كنند  ها تالش مياندازد؛ آن خطر ميهمنافع كشورهاي استعماري را ب ،آزادي خواهي جوامع
كه يكي از  ،فشار قرار دهند كشورهاي انقالبي را تحت ،تا با استفاده از ابزارهاي مختلف

همواره  ،با درك اين مطلب بسيار مهم) ره(امام. اقتصادي است هحرب ،ها ترين اين حربهمهم
 هايي كه از مزيت نسبي برخوردار استويژه در زمينههب ،استقالل و خودكفايي كشورمان را

  .اند مورد تأكيد قرار داده) …همچون كشاورزي و(
هاي ترين استراتژي از محوريكه يكي  ،ل و خودكفايي اقتصادياستراتژي استقالدر  

استقالل  ،نيز استقالل سياسي و حتي نظامي ودر برخي موارد) ره(امام ،توسعه اقتصادي است
 محوريت: هايي همچون براي تحقق اين استراتژي؛ برنامه .اند فرهنگي را به آن وابسته دانسته

 ،خودكفايي نظامي ]7[عدم اتكاء به شرق و غرب ،]7[خودگرداني اقتصادي ،]7[ كشاورزي
توسعه مراكز علمي و  ]7[ ،استقالل و خودكفايي هتوسعه روحي ]7[ خودكفايي صنايع ،]7[

مورد   ]7[ برداري از امكانات بالقوه و بهره ]7[فرصت به نيروهاي داخلي ]7[ ،تحقيقاتي
  .بررسي قرار گرفته است

اهميت  ،همواره در بيانات خود) ره(امام ،اورزياستراتژي توسعه روستايي و كشدر 
يان و فراهم نمودن امكانات كشاورزي براي يبه تبع آن رسيدگي به حال روستا كشاورزي و

 ]7[ صادرات كشاورزي ]7[هاي عمران روستايي  برنامه. دهند آنان را مورد تأكيد قرار مي
بازسازي  ،]7[ زاييغالاشت ، ]7[ ،خودكفايي كشاورزي) ]7[ تأمين نيازهاي اساسي

هايي هستند كه در اين استراتژي  برنامه از ]7[ ،و مكانيزه كردن كشاورزي ]7[ كشاورزي
  .اند مورد بحث و بررسي قرار گرفته
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 .بوده است) ره(هايي است كه مورد توجه امام يكي از استراتژي ،استراتژي صنعتي شدن
شوند و  نعتي شدن تمايز قائل ميبين گسترش صنعت و ص ،در فرمايشات خود) ره(امام

شدت با آن مخالفت گسترش صنعت در رژيم گذشته را نتيجه مونتاژكاري د انسته و به
 ،شدن و حتي استفاده از تكنولوژي ديگر كشورها ايشان ضمن تأييد صنعتي .]7[ كنند مي

. هندد مورد توجه قرار مي ،لزوم محور قرار دادن كشاورزي را در فرآيند توسعه صنعتي
سياست ايجاد صنايع : شده براي توسعه صنعتي از ديدگاه امام عبارتند از ارايههاي  برنامه

احتراز از  ،مشاركت بخش خصوصي ]7[ ،تكنولوژيكي -توسعه فني  ]7[بنيادي و مادر 
و اهميت ( ]7[اهميت صنايع كوچك ]7[روابط صنعتي با ساير كشورها ]7[ صنايع مونتاژ

امام استراتژي صنعتي شدن را با رويكردهاي مختلفي مورد توجه . ]7[صادرات و واردات
  :بايد رويكردهاي ذيل مطرح شوند ،دهند و معتقدند كه در اين فرآيندقرار مي

  .صنايع مادر و صنايع كوچك ،گذاري در امور زيربناييرويكرد توسعه سرمايه .1
 .رويكرد توسعه صنعتي از طريق صادرات كاالهاي صنعتي .2
 .جاي صنايع مونتاژايگزيني صنايع وابسته به كشاورزي بهرويكرد ج .3
 .رويكرد مشاركت بخش خصوصي در توسعه صنعتي .4

هاي مطرح در ديدگاه امام يكي ديگر از استراتژي ،استراتژي توسعه اقتصاد اسالمي
 ،هاي غربي را براي توسعه جامعه اسالميانامام همواره الگوبرداري از شيوه كهاز آنجا. است

هاي اسالمي براي مبتني بر ارزش ،الگوي بومي ارايهلزوم  ،دهندورد نكوهش قرار ميم 
با توجه به تبعيت اقتصاد از فرهنگ در . دانندناپذير ميتحقق توسعه واقعي را اجتناب

الگوي اقتصادي اسالمي مورد بررسي قرار گيرد تا الگويي اثربخش براي  دديدگاه امام باي
هايي از برنامه ،راي ايجاد و توسعه استراتژي اقتصاد اسالمي در جامعهب. شود ارايهجامعه 

جايگزيني اقتصاد  ]7[لزوم معرفي اقتصاد اسالمي  :ده كه عبارتند ازشبيانات امام استخراج 
گسترش  ]7[تنظيم روابط اقتصادي اسالمي  ،]7[داري واشتراكياسالمي با اقتصاد سرمايه

هايي برنامه ،در استراتژي توسعه عدالت اقتصادي. ]7[مي بانكداري اسال ]7[الحسنه قرض
عوارض عادالنه و فقرزدايي  ]7[نوسازي واقعي  ]7[ايجاد روابط اقتصادي اسالمي : همچون

. ه استشد بررسي] 7[براي تحقق وظيفه توزيع ثروت و عدالت اقتصادي در جامعه
هايي ام بوده است كه با برنامهام كيداتأاستراتژي مصرف بهينه از منابع طبيعي نيز از ت

و اداره  ]7[مصرف معقول  ]7[ايجاد نقش حساب شده براي نفت در دنيا : همچون
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امام . ه استشدبحث و بررسي ) 73ص ،3ج( ]7[هاي مناسب براي فروش نفتجايگزين
از ضروريات توسعه بيان  ،دولت ،هايگذاري بخش خصوصي را در كنار سرمايهسرمايه

در اين . دهندكيد قرار ميأها را مورد تمشروع بودن اين سرمايه ،لي در عين حالو ،دارندمي
امنيت  ]7[ ،هاي مشروعاحترام به سرمايه: هايي همچونبرنامه ،استراتژي توسعه اقتصادي

  . كيد قرار گرفته استأمورد ت گراييو تعديل ]7[گذاري سرمايه
   مديريت توسعه سياسي.ج

 ،دموكراسي: آن را در قالب 6» هدي«دار است كه  نان دامنهموضوع توسعه سياسي چ
 ،توزيع ،نفوذ ،هويت ،قابليت ،نهادي كردن ،بسيج ،مشاركت ،مشروعيت ،ثبات ،برابري

ساموئل . عدالت و آزادي شناسايي كرده است ،رفاه ،امنيت ،عقاليي كردن ،همبستگي
داند  اسي را مشاركت سياسي ميمحور توسعه سي ،پرداز صاحب نام توسعه نظريه 7هانتيگتون

از وابستگي به  ،و معتقد است كه هر اندازه يك نظام سياسي از سادگي به پيچيدگي
 ،پذيري و از پراكندگي به يگانگي گرايش پيدا كند پذيري به انعطاف از انعطاف ،استقالل

  . ]3[ به همان نسبت به ميزان توسعه سياسي آن افزوده خواهد شد
. شودمين ميأمصالح جامعه ت ،دانند كه طي آنعلم اداره امور جامعه ميامام سياست را 

امام معتقدند كه مسئوليت  ،آيداز آنجاكه تشخيص مصالح جامعه از عهده هر كسي بر نمي
اين وظيفه بر عهده اولياء و  ،هاامور سياسي جامعه بايد بر عهده انبياء باشد و بعد از آن

 ل روز آشنا هستند ويعلمايي است كه با مسا ،د از علماي بيدارمرا. علماي بيدار اسالم است
امام علت متناقض خواندن دين  .]7[ توان تشخيص مصالح جامعه را بر آن اساس دارند

ها از مفهوم مذهب در عدم درك درست آن ،اسالم و سياست را ازسوي برخي افراد
ام اسالمي هايي مكمل در نظواژه عنواندانند و رهبر و سياستمدار را بهفرهنگ اسالمي مي

مروج تز جدايي دين از سياست  ،يشانا .]7[ نمايند كه تكميل كننده يكديگرندمعرفي مي
. مانده نگه دارنداند تا كشور ما را عقبدانندكه با اين وسيله تالش نمودهن ميارا مستكبر
  : هاي مطرح در توسعه سياسي از ديدگاه امام عبارتند ازاستراتژي

  استراتژي مشاركت سياسي و دموكراسي .1
 استراتژي گسترش آزادي هاي عمومي  .2

                                                           
6-Hedy 
7- Samuel Hantington 
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 حقوقي - استراتژي توسعه قانوني .3
 استراتژي توسعه امنيت .4
 استراتژي توسعه سياست خارجي  .5
 استراتژي توسعه هويت عمومي .6

امام برداشت غرب وشرق از  ،استراتژي توسعه مشاركت سياسي و دموكراسيدر 
الگوي واقعي دموكراسي را تحت عنوان دموكراسي اسالمي  نند وكدموكراسي را رد مي

-هايي در ديدگاه امام وجود دارد كه مهمبرنامه ،براي تحقق اين استراتژي. نمايندمي ارايه
مشاركت سياسي در  ]7[حكومت جمهوري اسالمي : از ها عبارتندترين اين برنامه

 ضرورت ]7[اخله نظاميان در سياستعدم مد ]7[رشد سياسي ]7[موازين اسالمي چارچوب 
توان در دموكراسي اسالمي از ديدگاه امام را در مي ]7[ مشاركت مردم در تعيين سرنوشت

  : مفروضات ذيل خالصه نمود
داري و قدرتمندان ها طرفدار سرمايهآن زيرا( اسد استفدموكراسي غربي و شرقي . 1

  )هستند
 .كراسي استدموكراسي اسالمي واقعي ترين نوع دمو. 2
 .دموكراسي اسالمي مبتني بر حقوق بشر است. 3
 .با هم مساويند) نمردم عادي و مسئوال(تمام افراد جامعه اسالمي . 4
به معني واقعي كلمه وجود دارد و فقط ...) و عقيده ،بيان(آزادي  ،در دموكراسي اسالمي. 5

 .شودمحدود مي ،دشومنجر در مواقعي كه به انحراف 
آزادي  ]7[آزادي بيان: هايي همچونبرنامه ،هاي عموميتژي گسترش آزادياسترادر  

و آزادي سياسي واحزاب مورد توجه قرار  ]7[آزادي قلم ومطبوعات  ]7[مذهب و عقيده 
  . گرفته است

 ،اندكيدات زيادي بر آن داشتهأهايي است كه امام تاز استراتژي ،حقوقي -توسعه قانوني 
 ]7[تبعيت از قانون ]7[حاكميت قانون اسالمي: هايي همچونرنامهكه اين استراتژي با ب

بررسي  )10ج( ]7[و عدم قبول توصيه ]7[جلوگيري از هر ج و مرج ]7[قضاوت صحيح 
  .ه استشد

بررسي  عه سياسي موردهايي است كه در توساز جمله استراتژي ،امنيتاستراتژي توسعه  
حفظ تماميت : استراتژي از ديدگاه امام عبارتندازهاي تحقق بخش اين كه برنامهقرار گرفته 

www.edub.irwww.edub.ir
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 ]7[همكاري امنيتي با ساير كشورها) 165ص ،17ج( ]7[ ،گذاريامنيت سرمايه ]7[ ،ارضي
 .]7[و آرامش براي بازسازي آرامش براي اصالحات) 5ج(

استراتژي منطقي در سياست ريزي صحيح براي دستيابي به يك امام همواره برنامه
هاي اين استراتژي در ديدگاه امام ترين برنامهاند كه مهمرد توجه قرار دادهرا مو خارجي
سياست مستقل و  ]7[روابط بر اساس احترام متقابل ]7[روابط خارجي عادالنه : از عبارتند
ت حاكمه و ئتفاهم ميان هي).  248ص ،4ج( ]7[نظر گرفتن مصالح كشور و در ]7[بيطرف

تفاهم : هايو با توجه به برنامه تراتژي توسعه هويت عمومياسمردم از مواردي است كه در 
و عمل به حقوق متقابل ملت و  ]7[مقبوليت زمامداري از سوي مردم ]7[ملت  دولت و
  .ه استشدبررسي  ]7[حكومت
  گيرينتيجه

- ها ميبر همين مبناست كه انسان .تغيير و دگرگوني جزء الينفك زندگي بشر است
حد اكثر بهره را ببرند و پيشرفت و ترقي زندگي  ،يت غير قابل انكاركوشند تا از اين واقع

بهترين روش توسعه  يك ، با توجه به رويكرد اقتضايي .اجتماعي خود را تضمين نمايند
براساس اين  .بلكه بهترين الگو بستگي به شرايط هر جامعه دارد ،براي جوامع وجود ندارد

كشور ما نيز به صرف ؛استن توسعه نيز نظرااصل كلي كه مورد قبول اكثر صاحب
 .جانبه دست يابدالگوبرداري از ساير كشورهاي پيشرفته نخواهد توانست به توسعه همه

كارگيري دانش و هنظران بومي ضروري است تا با ببنابراين بر همه فرهيختگان و صاحب
ي و به اجرا در الگويي بومي و متناسب با نظام ارزشي جامعه اسالمي طراح ،تجربيات خود

گذار نظام مقدس عنوان پايههب) ره(هاي امام خمينيميان تبيين ديدگاه دراين.آورند
اي از اهميت ويژه توسعه جهت دستيابي به الگوي مديريت ،جمهوري اسالمي ايران

گذاران جامعه را با نتايج اين پژوهش ضمن آنكه مديران و سياست .برخوردار است
تواند الگويي مي ،سازدراجع به مديريت توسعه آشنا مي) ره(امام تفكرات و رهنمودهاي

سياسي و فرهنگي باشد تا متناسب با  ،اقتصادي ،عملي در خصوص تحقق توسعه مديريتي
هاي توسعه مادي و ريزي و اجراي برنامهاقدام به برنامه ،هامفروضات نهفته در اين حوزه

  .معنوي در جامعه نمايند
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