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چكيده: در سند چشم انداز بيست ساله كشور، اهداف حركت در مسير پيشرفت و دستيابي 
به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسى ترسيم شده است. برنامه هاى پنج ساله توسعه در 
طول اين سال ها ، هر كدام موظف به دستيابى به بخشى از اهداف مذكور هستند. در آغاز 
دهه چهارم انقالب اسالمي كه دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده است، برنامه پنجم، 
مأموريت خطير ديگري را نيز بر عهده دارد كه تمهيد كامل مقدمات دستيابي به اهداف 
سند چشم انداز و طي كردن فرايند پيشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوين و اجراي 
الگوي اسالمي ايراني توسعه كشور است. شايد اين كار دشوار باشد، اما مي توان نقاط 
اهرمي را معرفي كرد كه تالش براى دستيابى به آنها، تأثير مهمى در تحقق اهداف مذكور 
خواهد داشت. اين نقاط اهرمى عبارت اند از: تحول فكرى و فرهنگي مردم جامعه متناسب 
با مسير پيشرفت، بهره مندى از علم، دانش و تخصص كافي به منظور پيمودن مسير رشد، 
وجود زيرساخت هاى اقتصادي مناسب و تأمين مالي پروژه هاي توسعه اي، مديريت و نظام 
مناسب اجتماعى و در نهايت، وجود امنيت و ثبات در اين نظام به دليل بلندمدت بودن 
فرايند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمى مذكور به اختصار مورد بررسي قرار گرفته است. 
چنانچه اصالحات كافي در اين نقاط پنج گانه انجام شود، مي توان اميدوار بود در برنامه 

پنجم توسعه، خيز مناسبى به منظور دستيابى به اهداف چشم انداز كشور برداشته شود.
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پنجم  برنامه  پيشرفت،  ايرانى  اسالمى  الگوى  ساله،  بيست  چشم انداز  سند  كليدواژه ها: 
توسعه، الزامات پيشرفت، مقوله رشد
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مقدمه
انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي زيستن، در متن حكيمانه خلقت انسان مقدر شده 
است. جامعه انساني نيز تركيبي فرهنگي از روح ها، انديشه  ها، خواست ها و اراده هاست، نه تركيبي 
اعتباري يا جبري از تن ها و اندام ها. انسان ها با سرمايه اي فطري يا اكتسابي در جامعه وارد مى شوند 
و به روح جمعي دست مي يابند. هويتي كه در اثر تأثير و تأثر اجزاء بر يكديگر ايجاد مى شود و بر 
خود اين اجزاء نيز مؤثر است (مطهري، 1378: 18-28). افراد خود بر سرنوشت زندگي شان تأثير 
تعيين  را  انسان ها  سرنوشت  است،  يافته  تبلور  جامعه  در  كه  نيز  افراد  جمعي  روح  اما  مى گذارند، 
مى كند. جامعه رشد و تكامل مى يابد يا مسير زوال و اضمحالل را طي مي كند و در اين ميان، انسان ها 

نيز تحت تأثير تقدير قرار مى گيرند.
آنچه براى رشد و تكامل يك موجود زنده الزم است، در قالب سه مفهوم تربيت، امنيت و آزادي 
بيان مى شود (مطهري، 1377: 15). تربيت يعنى آنچه الزمه رشد انسان است، در اختيارش قرار گيرد. 
تربيت همانند غذايي است كه حيات و زندگي موجود زنده، منوط به آن است. اين غذا در مورد هر 
موجود، با توجه به ويژگى هايش متفاوت است، به طورى كه براى انسان عالوه بر همه آنچه گياه و 
حيوان نياز دارند، مجموعه اي از نيازهايى را شامل مى شود كه در اصطالح تعليم و تربيت1، جمع پذير 
است. عالوه بر اين، موجود زنده به امنيت نياز دارد تا آنچه براي رشد و تكامل در اختيار دارد، از وى 
سلب نشود و به آزادي نياز دارد تا جلوى رشد و تكاملش گرفته نشود و بتواند بدون مانع، مسيري را 
طى كند كه براي رسيدن به اهداف اش در زندگي متصور است (مطهري، 1377: 24). جوامع انسانى 
را مى توان از جمله موجودات زنده دانست، البته زمانى كه در مسير رشد و تكامل قرار داشته باشند 

و با رعايت الزام هاى اين روح جمعي، بستر مناسب براى رشدشان فراهم شود.
نگاهى به مسائل كالن هر جامعه اى نشان مى دهد، همه لوازم رشد، اعم از تربيت، امنيت و آزادي 
را مي توان در سه حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ، يعنى اضالع جامعه انسانى مورد بررسى قرار داد. 
اكنون اقتصاد دانشى محسوب مى شود كه مبتنى بر مشاهده  فرايندها، نهادها و عوامل مرتبط با ثروت 
و رفاه مادي انسان ها در روندهاي توليد، توزيع و مصرف است. براى سياست، سه نوع تعريف بيان 
شده است: عده اي آن را علمي مي دانند كه به بررسي و مطالعه رفتارهاي دولت يا حكومت مي پردازد 
(كاليمروودي، 1351: 30)، برخي آن را علم بررسي اشكال قدرت و چگونگي كسب و حفظ آن 
دانسته اند (اسپريگن، 1365: 10) و به اعتقاد گروهى نيز سياست علم تمشيت و تدبير امور جامعه 

1. Education 
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بر مسير صالح است (صحيفه امام، ج 13: 432). فرهنگ نيز باورها و اعتقادات، آداب و رسوم و 
ارزش ها و هنرهاي عموم جامعه است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود.

جامعه مطلوب ايرانى زمانى تحقق خواهد يافت كه تربيت سياسى، اقتصادى و فرهنگى آن، به 
طور هدفمند و منسجم با توجه به هدف كالن سعادت دنيوى و اخروى فرد و جامعه اسالمى تعريف 
شود و دوم اينكه، فرايند تعيين هدف  و تبيين وضعيت موجود و نيز برنامه ريزى براى دستيابى به 
اهداف جامعه ـ همچنين در مورد آزادى و امنيت ـ با توجه به آن انجام شود. زيرا در صورت غفلت 
از عناصر و روابط ميان آنها و جزءنگرى در تشخيص مشكالت و برنامه ريزى براى حل آنها، ظاهراً 

دستيابى به وضعيت مطلوب بعيد است. 
از اين رو، در مقاله حاضر تالش مى شود سند چشم انداز با توجه به الزام هاى رشد يعنى تربيت، 
در  بايد  و  دارد  قرار  تأكيد  مورد  بيشتر  جنبه  كدام  شود  مشخص  تا  گردد  بررسى  آزادى  و  امنيت 
سياست گذارى ها و برنامه ريزى ها مورد توجه قرار گيرد. سپس نقاط اهرمى معرفى شود كه دستيابى 

به اهداف را تسهيل و تسريع مى كند.

اهداف سند چشم انداز براي جامعه ايراني و جايگاه آن در سال 1393
اول  جايگاه  با  يافته  توسعه  كشوري  به  ايران  كه  هدف  اين  با  ساله،  بيست  چشم انداز  سند  در 
اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و 
با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل تبديل شود، ويژگي هاي زير بيان شده است. شايد بتوان 
خصوصيات اين جامعه را در سه حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ و با توجه به لوازم رشد جامعه، 

در جدول زير دسته بندي كرد. 
عامل  نيز  و  مذكور  حوزه هاى  به  توجه  با  ساله  بيست  چشم انداز  سند  عبارات  جدول،  اين  در 
رشدى كه الزم است به طور مستقيم براى دستيابى به آن مورد توجه قرار گيرد، مشخص شده است 
راهكارها و  جامعه، سياست گذاران را در ترسيم  ديدگاهى جديد درباره پيشرفت  مجموع، با  و در 
ضوابط دستيابى به جامعه مطلوب يارى مى كند. براى مثال، سند چشم انداز به دنبال "جامعه اى متكى 
كامل  به طور  هدف  اين  اينكه،  اول  است.  انقالبى"  و  ملى  اسالمى،  ارزش هاى  و  اخالقى  اصول  بر 
تربيتى است كه مؤلفه هاى آن بايد در همه ابعاد تربيت اقتصادى، سياسى و فرهنگى استخراج و تبيين 
شده و با هدف گذارى دقيق در قالب برنامه هاى رسانه اى، محصوالت فرهنگى، كتاب هاى درسى و... 
براى جامعه درآيد. دوم اينكه، آنچه الزم است در برنامه پنجم، حداقل به صورت تأمين مقدمات الزم 
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انجام شود، "تبيين مهندسي فرهنگي كشور و برنامه ريزي و تعريف اقدامات متناسب به منظور اصالح 
و استقرار ارزش هاي مذكور" است كه مبنايى براى برنامه ريزى ها، سياست گذارى ها، توليدهاي آتى 
دستگاه هاى فرهنگى و رسانه اى كشور و نيز طراحى نظام ارزيابى براى نظارت بر فعاليت هايى خواهد 

بود كه الزم است در برنامه هاى بعدى توسعه مورد توجه قرار گيرند. 

       جدول1: دسته بندى موضوعى عبارات سند چشم انداز بيست ساله با مقوله هاى رشد جامعه واهداف برنامه پنجم 
توسعه

هدف برنامه پنجم توسعه (تحقق يافته در مقوله رشدعبارت سند چشم انداز بيست سالهحوزه كلي
ايران 1393)

اقتصادي،
سياسي 
فرهنگي

توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، 
جغرافيايي و تاريخي خود

تربيت،امنيت،
 آزادى 

و  پيشرفت  ايراني  اسالمي  الگوي  تبيين 
شاخص هاي ارزيابي آن، تمهيد كامل مقدمات 

زيربنايي پيشرفت كشور در همه ابعاد
ارزش هاي فرهنگي و  اخالقي  اصول  بر  متكي 

اسالمي، ملي و انقالبي
تبيين مهندسي فرهنگي كشور و برنامه ريزي و تربيت

و  اصالح  منظور  به  متناسب  اقدامات  تعريف 
استقرار ارزش هاي مذكور

عدالت سياسي ديني،  ساالري  مردم  بر  تأكيد  با 
اجتماعي، آزادي هاي 

مشروع، حفظ كرامت و حقوق 
انسان ها

آزادى، 
امنيت

و  كشور  مقررات  و  قوانين  بازبيني  و  تنقيح 
منظور  به  آنها  در  بازنگري  و  اصالح  تنظيم، 

دستيابي به هدف مذكور

تربيت، و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضاييسياسي
امنيت

و  حقوقي  مناسب  زيرساخت هاي  تأمين 
فرهنگي مناسب

توليد فرهنگي در  توانا  پيشرفته،  دانش  از  برخوردار 
علم و فناوري

برنامه ريزي تربيت و  كشور  علمي  جامع  نقشه  تبيين 
بر اساس آن

سرمايه  اقتصادي و  انساني  منابع  برتر  سهم  بر  متكي 
اجتماعي در توليد ملي

تعريف ابعاد توسعه انساني مبتني بر ارزش هاي تربيت
اسالمي و شاخص هاي

منظور  به  برنامه ريزي  و  آن  به  مربوط  بومي   
ارتقاى شايسته جايگاه انسان در سرمايه گذاري 

ها و در نهايت توليد ملي
امنيت، امن، مستقل و مقتدرسياسي

آزادى
استقالل  امنيت،  وضعيت  شاخص هاي  تبيين 
و اقتدار پايدار و فراگير كشور در حوزه هاي 
داخلي و خارجي و شناسايي همه مؤلفه هاي 
تأثيرگذار بر آن و برنامه ريزي براي اصالح و 

بهبود آنها
همه سياسي بازدارندگي  بر  مبتني  دفاعي  سامان  با 

جانبه
تبيين جامع آموزه دفاعي جمهوري اسالمي و امنيت

سياست هاي آن
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هدف برنامه پنجم توسعه (تحقق يافته در مقوله رشدعبارت سند چشم انداز بيست سالهحوزه كلي
ايران 1393)

غذايي، اقتصادي امنيت  رفاه،  سالمت،  از  برخوردار 
توزيع  برابر،  فرصت هاي  اجتماعي،  تأمين 
و  تبعيض  فقر،  از  دور  به   ... درآمد  مناسب 

بهره مند از محيط زيست مطلوب

تربيت، 
آزادى،

و  پيشرفت  ايراني  اسالمي  الگوي  تبيين 
تمهيد  آن،  با  متناسب  ارزيابي  شاخص هاي 
در  كشور  پيشرفت  زيربنايي  مقدمات  كامل 

همه ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي
برنامه ريزي تربيتنهاد مستحكم خانوادهفرهنگي و  كشور  فرهنگي  مهندسي  تبيين 

به منظور استقرار و استحكام نهاد خانواده به 
عنوان سلول محوري جامعه

فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، فرهنگي
كاري،  وجدان  از  برخوردار  رضايت مند، 
انضباط، روحيه  تعاون و سازگاري اجتماعي، 
متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي 

ايران و مفتخر به ايراني بودن

تبيين مهندسي فرهنگي كشور و برنامه ريزي و تربيت
و  اصالح  منظور  به  متناسب  اقدامات  تعريف 

استقرار ارزش هاي مذكور

اقتصادي
 - فرهنگي

دستيابى به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بر:

برنامه ريزي تربيتجنبش نرم افزاري و توليد علمفرهنگي و  كشور  علمي  جامع  نقشه  تبيين 
بر اساس آن

ارتقاى اقتصادي اقتصادي،  مستمر  و  پرشتاب  رشد 
به  دستيابى  و  سرانه  درآمد  سطح  نسبي 

اشتغال كامل

و تربيت پيشرفت  ايراني  اسالمي  الگوي  تبيين 
تمهيد  آن،  با  متناسب  ارزيابي  شاخص هاي 
در  كشور  پيشرفت  زيربنايي  مقدمات  كامل 

همه ابعاد
سياسي 
اقتصادي 
فرهنگي

اسالم  جهان  در  مؤثر  و  فعال  بخش،  الهام 
با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه  
كارآمد، جامعه  اخالقي، نوانديشي و پويايي 

فكري و اجتماعي،

تربيت، 
آزادى، امنيت

منطقه اي سياسي و  اسالمي  همگرايي  بر  تأثيرگذار 
انديشه هاي امام  بر اساس تعاليم اسالمي و 

خميني (ره)
اساس  بر  جهان  با  مؤثر  و  سازنده  تعامل  با 

اصول عزت، حكمت و مصلحت

تربيت، 
آزادى، امنيت

ادامه جدول1: دسته بندى موضوعى عبارات سند چشم انداز بيست ساله با مقوله هاى رشد جامعه واهداف برنامه پنجم 
توسعه   
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براى تحصيل ويژگي هاى مذكور الزم است فرايندى طوالنى و دشوار طى شود كه فقط با اتكال 
به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان، عزم ملي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه  جمعي ميسر 
است. در اين مسير، برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور، گام هايي مياني است كه در آن حصول هدف و 
نتيجه نهايي دنبال مي شود. برنامه پنجم توسعه به عنوان دومين برنامه از مجموعه برنامه هاي چشم انداز 
بيست ساله كشور و برنامه نيمه اول دهه پيشرفت و عدالت، يعنى چهارمين دهه انقالب اسالمي، 
اهميت بسيارى دارد، زيرا الزم است تا پايان اين برنامه، همه زيربناها و لوازم تحقق چشم انداز تأمين 
گردد و در سال  هاي باقي مانده، تكميل ساخت جامعه با اتكاء به اين لوازم انجام شود. همان طور كه 
در جدول فوق نيز مشاهده مي شود، اهداف برنامه پنجم توسعه به عنوان اهداف مياني سند چشم انداز، 
نشان مى دهد كه بايد بر تبيين و تعريف شاخص ها، نقشه هاي راه، خط مشي حركت جامعه و كشور 
در سال هاي آتي تا افق چشم انداز، بيشتر تأكيد شود. عالوه بر اين، تبيين عناصر رشد جامعه به عنوان 
نقاط اهرمى تسهيل گر دستيابى به وضع مطلوب، بسيار اهميت دارد، زيرا در اين صورت، حركت 

جامعه در فرايند دستيابى به اهداف، در سال هاى باقى مانده تسريع مى شود. 

نقاط اهرمي در فرايند پيشرفت جامعه ايراني
همان گونه كه در جدول فوق مالحظه مى شود، اغلب بندهاي سند چشم انداز در هر سه حوزه 
سياست، فرهنگ و اقتصاد، تربيتي است و در آن بر ساخت افكار و انديشه هاي انسان هاي جامعه و در 
نتيجه، شكل گيري روح جمعي در حالت ايده آل توجه شده است. پيشرفت در هر جامعه اي، منوط به 
تغيير و تحول فكري در ميان آحاد آن جامعه است. براي تحقق پيشرفت، انسان هايي مورد نياز است 
كه ذهن و نگرش آنها متحول شده و به ذهنيتى مناسب دست يافته باشند. اين اولين ويژگي  جامعه اي 

است كه در مسير رشد و تكامل قرار دارد. 
«بزرگ ترين تحولي كه بايد بشود در فرهنگ بايد بشود؛ براي اينكه بزرگ ترين مؤسسه اي است 
كه ملت را يا به تباهي مي كشد، يا به اوج عظمت و قدرت مي كشد. برنامه هاي فرهنگي، تحول الزم 

دارد، فرهنگ بايد متحول بشود» (صحيفه امام، ج 7: 473).
اما چنانچه انسان متحول شده به لحاظ فكري و فرهنگي، دانش و تخصص كافي نداشته باشد، 
پيشرفت نخواهد كرد. به عبارت ديگر، انسان هاي جامعه بايد تخصص و دانش مورد نياز براى شركت 
در فرايندهاي نوين اقتصادي و اجتماعي را به دست آورده باشند. از اين رو، توليد، نشاط علمي و نظام 
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آموزشي كارا نيز شرط دوم براى حركت موفقيت آميز در فرايند پيشرفت جامعه محسوب مى شود. 
آموزش هاي  و  علم  به  مجهز  و  فرهنگي  و  فكري  تربيت شده  انسان هاي  با  جامعه اي  داشتن 
تخصصي مناسب، شرط الزم براي رشد و تكامل است و شرط كافي يعنى زير ساخت ها و بنيان هاي 
اقتصادي مناسب نيز بايد مهيا شود. شايان ذكر است كه دارا بودن علم و تخصص در اين فرايند، 
بسيار سودمند است و امكان بهره مندي بيشتر از مواهب خدادادي آن جامعه - در اصطالح اقتصادي 
منابع توليدـ  را فراهم مي كند. با اين حال، بايد دانست كه توليد نوين، ابزارهاي نوين مي طلبد و متكي 
بر شبكه وسيع و كاراي ارتباطي است و زيربناهاي وسيع انرژي و مهار و تنظيم منابع طبيعي نيز از 
الزام هاى آن است. انجام فعاليت هاى مذكور، به سرمايه و روش ها و ابزارهايي نياز دارد كه بتواند به 
نحو مؤثري، مانع از مصرف آنى مازاد اقتصادي جامعه شود و آن را به صورت سرمايه در حوزه هاي 
اساسي مزبور گرد آورد و ابزارها و زيربناهاي جديد را در اختيار انسان هاي متحول شده  به لحاظ 

فكري و فرهنگي و مجهز به علم و تخصص قرار دهد.
در كنار سه شرط فوق كه ويژگى هاى تربيت براى رشد جامعه هستند، پيشرفت مستلزم وجود 
عامل چهارمي است كه مديريت و نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي مناسب ناميده مي شود. اين 
عامل فراهم كننده و هدايت گر عوامل تربيتى در فرايند رشد و نيز تضمين كننده دو عامل ضرورى 
ديگر، يعنى امنيت و آزادى است، به طورى كه فقدان اين عامل، موجب اتالف عوامل قبلي خواهد 
مديريت و نظام مناسب،  ثمربخشى عوامل پيشين منجر مي شود. در حقيقت،  كارايي آن، به  شد و 

بستري است كه امكان بارور شدن عوامل فرهنگي، علمي و زيربنايي را فراهم مي كند.
در  آن  استقرار  و  پيشرفت  نهادي  فرايند  كردن  طي  اينكه  به  توجه  با  مذكور،  عوامل  بر  عالوه 
بلندمدت امكان پذير است و تا كسب نتايج، به گذشت دوره طوالنى نياز است، ضرورت دارد نظام 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي، از امنيت و ثبات برخوردار باشد. امنيت و ثبات، عامل پنجم براي رشد 

و تعالي جامعه محسوب مى شود.
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نمودار1: عوامل جامعه پيشرفته

فرهنگ و جامعه ايراني
فرهنگ بستر اصلى زندگى انسان و روح كالبد يك جامعه است. فرهنگ، آداب و رسوم، باورها و 
اعتقادات و ارزش هاي حاكم بر زندگي مردم يك جامعه است. فرهنگ، خلقيات و ذاتيات يك جامعه 
و بومى يك ملت است. انديشه ها، ايمان، و آرمان هاي هر جامعه، مبانى فرهنگ آن جامعه را تشكيل 
مى دهد. اگر فرهنگ جامعه اي دچار انحطاط شد و آن جامعه، هويت فرهنگى خود را از دست داد، 
پيشرفت هاي تزريق شده از ساير مناطق نيز نمى تواند موجب دستيابى آن كشور به جايگاه مطلوبى در 

مجموعه  بشريت شود و منافع آن را حفظ كند (مقام معظم رهبري، سخنراني هاي مختلف).
«...اگر ما بخواهيم توسعه  اقتصادى را به معناى صحيح كلمه در جامعه راه بيندازيم، احتياج به 
تالش فرهنگى داريم. مادامى كه حتى محقق و جستجوگر علمى ما، آن فرهنگ كار و وجدان كار و 
عشق به كار را، آن  چنان كه در يك فرهنگ سالم مطرح است - كه مظهر عاليش هم فرهنگ اسالمى 
است ـ نداشته باشد، وجود اين محقق، بى فايده خواهد بود. گيريم كه ما محققان بزرگى تربيت كرديم 
و مثال آزمايشگاه هاى مهمى هم در اختيارشان گذاشتيم؛ اين به يك كار شخصى تبديل خواهد شد» 

(مقام معظم رهبري، 69/9/19).
با توجه به مطالب مذكور، نگاه به مقوله فرهنگ به عنوان بخشي از امور اجتماعي كه تخصيص 
بودجه هاي ساالنه به آن الزم است، بايد به روح حاكم بر برنامه ريزي هاي تربيت يك جامعه در مسير 
پيشرفت تغيير يابد. جايگاه راهبردي فرهنگ، زمينه و فضاي حاكم بر تصميم ها و برنامه ريزي هاي 

پيشرفته جامعه عوامل نمودار1:
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موتور  و  اسالمي  انقالب  اهداف  و  آرمان ها  تحقق  زيربناي  كشور،  امور  تمشيت  و  تنظيم  و  توسعه 
محركه تحكيم جايگاه ايران اسالمي به عنوان قدرت و قطب برتر منطقه در افق چشم انداز است. 
با وجود چنين جايگاهي مى توان روابط اقتصادي و سياسي حاكم بر نهادهاي جامعه را متناسب با 
الزام هاى رشد و پيشرفت ارتقا داد و تأمين بستر مناسب براى دستيابى به توسعه همه جانبه را بر 

عهده گرفت.
در ميان تعاريف و تعابير مختلفي كه درباره فرهنگ بيان شده است، مجموعه  باورها و اعتقادات، 

آداب و رسوم و ارزش هاي عمومي جامعه مورد توجه است كه ويژگى هاى زير را داشته باشند:
1) فراگير، عمومي و مورد پذيرش اكثريت مردم جامعه است؛ 

قرار  پرسش  مورد  معموالً  و  نيست  علمي  منطق  و  استدالل  به  منوط  آن،  قبول  و  پذيرش   (2
نمي گيرد؛

ويژگي   دو  نمي گيرد،  قرار  توجه  مورد  معموالً  كه  مردم  رسوم  و  آداب  و  رفتارها  از  بسياري 
مذكور را دارد، مانند آداب برخورد در خانواده، روش ازدواج و مراسم هاي مربوط به آن، شيوه لباس 

پوشيدن، پايگاه اجتماعي مشاغل و...
3) ايجاد، تغيير يا محو آن به زمان زيادي نياز دارد كه گاهي به هزاران سال مي رسد؛ 

شايد در كوتاه مدت، بتوان برخي از باورهاي فرهنگي را سركوب كرد، اما ايجاد و جايگزيني 
باور جديد، به زماني طوالني نياز دارد كه در طي اين مدت، جامعه در آن مورد، دچار خأل فرهنگي 

مي شود. وضعيتى كه براي نظام كلي جامعه در حال پيشرفت خطرناك است.
هماهنگ،  مجموعه،  مي شوند  موجب  كه  هستند  دخيل   مختلفي  عوامل  آن،  شكل گيري  در   (4

همساز و يكدست نباشد؛
برخي از باورهاي فرهنگي تحت تأثير دين و احكام و دستورات ديني شكل  گرفته اند، برخى 
در وضعيت جغرافيايي، آب و هوايي و اقليمي منطقه ريشه دارند، خاستگاه گروهي از آنها تحوالت 
تاريخي، سياسي و اقتصادي و برخى نيز پژوهش هاى علمي است و... (عظيمي، 1371: 181-180).

5) نوعي همدلي، همرنگي و الفت بين افراد يك جامعه ايجاد مي كند؛
به طوري كه هر جامعه اي در هر دوره تاريخي، احساس هويت مستقل فرهنگي مي كند كه آن را 
از ساير ملل و جوامع متمايز مي كند و همين تمايز، باعث نزديكي و اتحاد آن مردم مي شود. تزلزل در 

اين هويت فرهنگي، به شكاف و اختالف در يك جامعه منجر مي گردد.
تحول فكرى و فرهنگى آحاد جامعه از اين رو اهميت دارد كه تصميم هاى افراد در حوزه هاى 
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و  سياست گذارى ها  شغلى،  فعاليت  و  شخصى  زندگى  در  فرهنگى  و  سياسى  اقتصادى،  مختلف 
برنامه ريزى هاى خرد و كالن جامعه، همگى ناشى از نظام فكرى آنهاست و بدين ترتيب، براى ايجاد 

تغيير در آنها الزم است اين نظام به طور هدفمند متحول شود.
فقدان نظام فكرى حاكم بر رفتارها و فعاليت ها، زمانى نمايان مي شود كه فرد الجرم در زندگي 
فرهنگ،   بر  مبتني  عقاليى  تصميم  و  رفتار  بروز  به  نياز  كه  گيرد  قرار  موقعيت هايى  در  اجتماعي 
از  نهادينه  و  يافته  سازمان  دانش  جايگاه،  اين  در  دارد.  خويش  ملي  مقتضيات  و  بومي  ارزش هاي 
مفاهيم، چارچوبى براي تحليل اوضاع اطراف و فرهنگ مبتني بر ارزش هاي جامعه و مصالح فردي 
ـ اجتماعي، هيچ كدام وي را همراهي نمي كنند. تأثير چنين فقدان و ضعفى بر پيشرفت و توسعه   
همه جانبه كشور پيشاپيش معلوم است. براى مثال، در عرصه اقتصاد فرد الجرم در مقام يك عضو 
خانواده، نيروي كار، شهروند مسئول در حوزه اجتماعي، مصر ف كننده و توليدكننده كاال و خدمات، 
كار،  فرهنگ  مانند  فردي  و  جمعي  فرهنگ هاى  انواع  از  بستري  در  و  سرمايه گذار  و  پس اندازكننده 
مصرف، فرهنگ اتخاذ تصميم هاي بهينه، فرهنگ هزينه ـ فايده، فرهنگ استفاده بهينه و كارا از منابع، 
فرهنگ بهره وري، فرهنگ تعامل با محيط انساني و فيزيكي اطراف از جمله محيط زيست و ده ها 
بستر فرهنگى ديگر قرار مي گيرد و نتايج رفتارهاي جمعي در چنين وضعيتى، موجب رشد يا انحطاط 
ملتى مي شود. همچنين فقط آن دسته از سياست هاي دولت ها، مؤثر و كارا خواهند بود كه مردم در 
برابر آنها رفتارهاي متناسبي داشته باشند. در غير اين صورت، سياست هاي مقابله با تورم يا بيكاري، 
نتايج عكس خواهد داشت! شكل گيري انتظارات و عكس العمل متناسب مردم در برابر سياست هاي 
آن  كه  باشد  داشته  منطقي  و  سازگار  چارچوبي  عامه،  جمعي  ذهن  كه  است  اين  مستلزم  اقتصادي، 
نيز فقط از طريق يك نظام تربيت جامع، منسجم و فراگير امكان پذير است. بديهي است در بستري 
عقاليي  معناداري  و  منطقي  نظم  گونه  هر  فاقد  كه  عكس العمل هايي  وجود  با  و  آشوب  از  سرشار 

هستند، مديريت كالن اقتصادي، از انجام هر اقدام سياستي عاجز خواهد شد.
براى رفع اين مسئله، در بسيارى از كشورهاى پيشرفته صنعتى، سرمايه گذارى هاى فراوانى براى 
فرهنگ سازى اقتصادى مطلوب (منطبق بر پارادايم خود) انجام شده و حتى برنامه هايى، براى تربيت 
فصلنامه  در  مى توان  زمينه  اين  در  را  علمى  فعاليت هاى  نمونه  است.  شده  تدوين  جامعه  اقتصادى 
به  مربوط  علمى  آثار  مستمر  طور  به   ،1969 سال  از  كه  كرد  مالحظه  اقتصادى1  تربيت  تخصصى 
اين حوزه در آن منتشر مى شود. كشورهاى مذكور به هر گونه ضعف در فهم مفاهيم و مهارت هاي 

1. The Journal of Economic Education
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مربوط به تصميم گيري و تحليل اقتصادي حساس هستند و برنامه هايي را به منظور مقابله با آن، از 
سطح كودكستان تا دانشگاه از طريق برنامه هاي رسمي و غيررسمي تدارك مي بينند. بررسي اجمالي 
مستندات اين قبيل برنامه ها و اهداف و محتواي آنها نشان مى دهد كه هدف از اين آموزش ها، فهم 
خوب و كافي از دانش اقتصاد براي آحاد آن جامعه است، به نحوي كه در عرصه مسائل اقتصادي 
شخصي و مسائل پيچيده تر، از قبيل سياست هاي اقتصادي كشور، بتوانند ادراك، قضاوت و رفتارهاي 

مستدل و عقاليي را در يك دنياي پيچيده و متحول نشان دهند. 
مي توان رسالت آموزشي برنامه هاي تربيت اقتصادي را در دنيا، پرورش افرادي دانست كه بايد 
به تصميم گيرندگانى شايسته و عاقل در زندگي فردي و جمعي خود، شهرونداني مسئوليت-پذير، 
نيروى كار مولد و بهره ور، مشاركت كنندگاني مؤثر در اقتصاد داخلي و بين المللي، مصرف كنندگاني 
مطلع، پس اندازكنندگان و سرمايه گذاراني آينده نگر، حسابگر و مشوقان و حامياني براي ايدئولوژي 

و فرهنگ اقتصادي حاكم تبديل شوند (پيغامى، 1387).
با اين حال، در ميان عناصر فرهنگي ايران، مواردى وجود دارند كه بر ساير بخش هاي جامعه، 
تأثير قوي، ولي نامحسوس مي گذارند و در عين حال، يكي از مهم ترين عوامل عدم موفقيت جامعه ما 
در آنها نهفته است. شناخت و آسيب شناسي عناصر فرهنگي مخل براى پيشرفت، الزام هايى را پديد 

مي آورد كه در ادامه بيان مى شود.

الزام هاى فرهنگي پيشرفت
بسياري از تحليل گران توسعه در جهان، يكي از مهم ترين عوامل پيشرفت ژاپن يا كشورهاي 
نظام  به  احترام  مي دانند.  جوامع  اين  مردم  فرهنگي  مناسب  ويژگي هاي  را  آسيا  شرق  جنوب 
سلسله-مراتبي، شايسته ساالري، كار گروهي و تقدم اهداف ملي بر اهداف شخصي، سخت كوشي، 
مسئوليت پذيري و تعهد به انجام وظيفه، دقت در كار و توجه به نظم و سازمان و قانون پذيري، برخي 
از ويژگي هاي فرهنگي هستند كه بستر مناسب را براى پيشرفت يك جامعه فراهم مى كند. در مجموع، 
ساختار فرهنگي جامعه بايد مستعد پيشرفت و تحول باشد و هر چه عناصر مؤيد رشد و تكامل، بيشتر 
باشند، سرعت تحوالت بيشتر و در مقابل هر چه عناصر فرهنگي ناهمگون با مسير پيشرفت، زياد تر 

باشند، اين فرايند كندتر خواهد شد.
با توجه به گستردگي ويژگي هاي فرهنگي مناسب براي پيشرفت، مي توان مهم ترين آنها را در 

ذيل بيان كرد: 
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1. نگرش علمي و برخورد عالمانه با مسائل و اهميت قائل  شدن براي تعقل
به  و  دارند  علمي  نگرشي  زندگي  در  آن،  آحاد  كه  مي كند  حركت  پيشرفت  مسير  در  جامعه اي 
تدريج، با استفاده از علم، درصدد بهبود وضعيت خود هستند. آنچه از نظر اقتصادي، پيشرفت يك 
جامعه را نشان مي دهد، افزايش كيفيت و كميت توليدات آن جامعه است و اين كار، با جستجوي 
روش هاي جديد توليد ممكن است. گسترش روحيه علمي در جامعه و بكارگيري علم و دانش و 
تخصص در كارها، از نشانه هاي آغاز فرايند پيشرفت در يك جامعه است. يك از شاخصه هاي مهم 
رشد و پيشرفت در جامعه، افزايش كارايي به معناي استفاده از نزديك ترين و كم هزينه ترين راه براي 
دستيابى به اهداف است. بديهى است كه پيچيدگي شناخت راه ها و متغيرهاي مؤثر باعث مي شود 
كه  كرد  انتخاب  را  مطلوب  راه  ممكن،  راه هاي  ميان  از  نتوان  تخصصي،  كار  و  علمي  روش  بدون 

متضمن استفاده بهينه از امكانات است. 
2. نظم پذيري جمعي و احترام به قوانين و حقوق ديگران

در  بي نظمي  از  دوري  و  اجتماعي  نظم پذيري  پيشرفت،  مستعد  جوامع  ويژگي هاي  از  يكي 
حوزه هاى مختلف زندگي، اعم از خانواده، اداره، فضاهاي عمومي و تعامالت و برخوردهاي اجتماعي 
است. نهادينه شدن نظم در زندگي افراد جامعه و ارزش تلقي شدن آن و احترام به حقوق ديگران، 
فرايند رشد و تكامل يك جامعه را سرعت مي بخشد. به تدريج كه در جامعه اي، قوانين و نهادهاي 
قانوني براي برقراري نظم جمعي و حمايت از حقوق افراد شكل گرفت، احترام به قانون، نماد و 

شاخص اين ويژگي تلقي خواهد شد. 
3. انسجام و همبستگي ملي و دلبستگي به سرنوشت جامعه

ويژگى فوق، با مسأله ثبات و امنيت رابطه تنگاتنگي دارد و همين ارتباط، دليل مؤثر بودن آن در 
پيشرفت يك جامعه است. فقدان انسجام در يك ملت و وجود تعارض هاي فرهنگي و درگيري هاي 
عدم  موجب  و  جامعه  تجربيات  و  اطالعات  انباشت  مانع  آن،  از  ناشي  بي ثباتي  و  گروهي  قومي، 
اطمينان افراد به آينده مي شود. افراد در چنين جامعه اي به كسب منافع آني و زودگذر فردي تمايل 
دارند و كمتر به دنبال دستيابى به اهداف بلندمدت و منافع ملي هستند. وجود ويژگي  مذكور، موجب 
دلبستگى مردم جامعه به سرنوشت جمعي مي شود و افراد كسب منفعت بلندمدت اجتماعى را به سود 

كوتاه مدت شخصي و گروهي ترجيح مى دهند.
است  شده  تأكيد  بسيارى  ميزان  به  ايران،  مشترك  فرهنگي  عنصر  مهم ترين  عنوان  به  اسالم  در 
كه خود مردم، وظيفه اصالح و ساماندهي جامعه را بر عهده گيرند. شايد بتوان يكي از داليل تأكيد 
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فرهنگ اسالمي را بر اصل امر به معروف و نهي از منكر، عالقه به سرنوشت يكديگر و نجات جامعه 
دانست. در يك جامعه اسالمي، مردم حتي بايد نيازهاي عمومي و حياتي يكديگر را برآورده  كنند و 
در اين پيكره واحد، اجتماع خود را مسئول بدانند. شهيد صدر اين موضوع را اصل كفالت عمومي 

ناميده است (صدر، 1360: 660- 666). 
4. اعتقاد عمومي به فرايند پيشرفت جامعه و مشاركت در آن

انسان موجودي مختار و انتخابگر آفريده شده و كمال  جو است و همواره در پي انتخاب بهترين 
گزينه ها براي سعادت و خوشبختي خويش است. جامعه نيز به عنوان روح جمعي انسان ها، به دنبال 
انتخاب مستمر مسير رشد و تكامل است و اساسًا چنين جامعه اى، زنده محسوب مى شود. انتخاب 
مسير پيشرفت و ترقي براي يك جامعه انتخابي، طبيعي است، اما اينكه قاطبه افراد جامعه با اعتقاد 
كامل در تالش براي تغيير به وضعيت مطلوبي كه به طور جمعي انتخاب كرده اند، مشاركت داشته 
مرحله  از  سطوح،  همه  در  فرايند،  اين  در  عمومي  مشاركت  است.  جامعه  آن  رشد  لوازم  از  باشند، 
تعيين كننده شناسايي نيازها و تعيين اهداف تا برنامه ريزي و اجراي برنامه و ارزيابي آنها اهميت دارد.

5. استقالل فكري، فرهنگي و اعتقاد به منابع و سرمايه هاي خود
عدم  و  فرهنگي  و  فكري  استقالل  تكامل،  و  رشد  حال  در  جامعه  مهم  ويژگي هاي  از  يكى 
و  كارشناسان  كه  معناست  بدين  فكري  استقالل  است.  ديگر  فرهنگ هاي  مقابل  در  خودباختگي 
منافع  و  الهي  معيارهاي  به  توجه  با  مشكالت،  حل  و  برنامه ريزي  فرايند  در  جامعه  آن  متخصصان 
از  و  باشند  داشته  عالقه مند  خود  كشور  سرنوشت  به  صرفًا  و  كنند  تصميم گيري  جمعي  بلندمدت 
پيروي نسخه هاي ديگران براي حل مشكالت بومي پرهيز كنند. اين وضعيت زماني به وجود مي آيد 
كه برنامه ريزان يك جامعه به منابع و سرمايه هاى خود، ملت و كشور اعتقاد داشته باشند و آنها را براي 

حل مسائل، كافي بدانند. اين استقالل فكري و فرهنگي، بنيان استقالل يك ملت است.
6. نگرش صحيح درباره نسبت دنيا و آخرت 

ديدگاه درست درباره زندگي در دنيا و آباداني آن، بهره مندي از نعمت هاي آن و در نظر گرفتن 
نسبت ميان زندگي در دنيا و حيات اخروي، در رشد و تكامل يك جامعه جايگاه مهمى دارد. بديهى 
است كه اگر كسي دنيا را مذموم (نامطلوب) بداند، به منظور استفاده بهينه از منابع موجود و دستيابي 
به رفاه مادي بيشتر، به ميزان بسيارى تالش نمى كند. عالوه بر اين، انسان مسلمان و جامعه اسالمي 
از هدف قرار دادن دنيا منع شده اند و همواره به آباداني دنيا و بهره مندي از نعمت هاي آن، به عنوان 
وسيله اي براي سعادت اخروي و قرب الهي سفارش شده اند. حفظ اين تعادل در نگاه هاي فرهنگي 
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جامعه، اهميت بسيارى دارد، زيرا طبق ديدگاه الهي، دنيا و آخرت از هم جدا نيستند و دنيا و همه 
جهت  دنيا  در  افراد  فعاليت هاي  همه  به  نگرش  اين  انسان هاست.  ابتالي  براي  وسيله اي  آن،  شئون 

مي دهد.
ويژگي هاي فرهنگي جامعه كه در فرايند پيشرفت و تعالي جامعه، تأثير مهمى  برخي ديگر از 
دارند، عبارت اند از شايسته ساالري در نظام اداري و اجرايي؛ آزادانديشي، خالقيت، و نوآوري در 
نظام علمي؛ ارزش شدن كار، تالش، توليد، وجدان كاري، دقت و اتقان در كار؛ پرهيز از اسراف و 

تبذير در نظام اقتصادي و...
اكنون پرسشى كه مطرح مى شود، اين است كه چگونه مى توان چنين باورهاي فرهنگي را ايجاد 
از  يك  هر  كه  ـ  ايران  موجود  فرهنگي  وضعيت  از  حركت  فرايند  مى توان  چگونه  همچنين  كرد. 
ويژگي هاي فوق به طور متضاد در آن وجود دارد – را به وضعيت مطلوب برنامه ريزي كرد؟ در اين 
زمينه، بايد در بلندمدت به تدريج باورهاي فرهنگي مخالف را تضعيف و باورهاى فرهنگى موافق 
را تقويت كرد تا فرايند حركت، دچار انحراف يا وقفه نشود. ابزارهاي تحقق آن را مي توان رسانه ها، 
دستگاه هاي تبليغاتي و از همه مهم تر نظام آموزشي كشور دانست كه در قسمت بعد تشريح مي شود.

علم، آموزش و جامعه ايراني
متحول شده  انسان هاي  بهره مندي  جامعه،  هر  در  تكامل  و  رشد  فرايند  ضرورت هاي  از  يكي 

فرهنگي آن جامعه از علم و تخصص است.
«با علم است كه انسان مي تواند تأمين سعادت دنيا و آخرت را بكند. با آموزش است كه انسان 
مي تواند تربيت كند جوان ها را به طوري كه مصالح دنيا و آخرت خودشان را خودشان حفظ كنند. 
اگر كشور ما علم بياموزد، ادب بياموزد، جهت يابي علم و عمل بياموزد، هيچ قدرتي نمي تواند بر او 
حكومت كند. تمام گرفتاري هايي كه ما در طول اين مدت تاريخ داشتيم بهره برداري از جهالت مردم 

بوده است» (صحيفه امام، ج13: 452-451).
انواع آموزش ها در نظام تربيتى جامعه را مى توان به سه گروه تقسيم كرد: آموزش هاى عمومى 
و پايه كه با هدف محو بى سوادى انجام مي شوند و حداقل توانايى هاى فردى الزم را براى زندگى 
واحدهاى  نيازهاى  رفع  براى  كه  تخصصى  و  فراپايه  آموزش هاى  مى كنند.  اعطا  افراد  به  جامعه  در 
توليدى و خدماتى به نيروى انسانى ماهر، تدارك ديده مى شوند و در نهايت، آموزش هايى كه طيف 
گسترده اى از تعاليم با انگيزه هاى مختلف و براي شكل دادن سبك زندگي فرد و جامعه را شامل 
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مى شوند. بسيارى از تحول هاي فكرى و فرهنگى جوامع، دستاوردهاى دانش فنى، اختراع ها و ابداع ها 
در زمينه هاى علوم طبيعى و اجتماعى، مديون تالش هاى آموزشى و دانش پرورى و پژوهشى در اين 

زمينه هستند (متوسلى، 1381: 11).
براي اصالح يك نظام علمي به منظور استفاده از آن براي پيشرفت و رشد جامعه، بايد عوامل 
نظام  يك  كرد.  اصالح  و  آسيب شناسي  جايگاه اش  با  متناسب  را  يك  هر  و  شناخت  را  آن  بر  مؤثر 
آموزشي، سه عنصر را شامل مى شود كه با يكديگر روابط متقابل دارند. اين عناصر عبارت اند از: 
معلم، متعلم و محتواي آموزشي كه در خانواده ها، جامعه، آموزشگاه يا دانشگاه، در فضايي تحت تأثير 
عوامل سازماني، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، روابط را شكل مي دهند (رفيع پور، 1381: 27). براي 
اصالح نظام آموزشي الزم است اين سه عنصر و عوامل مؤثر بر آنها به دقت شناسايي شوند، مورد 

تجزيه و تحليل قرار گيرند و براي تسريع روند، بازبينى گردند.

نمودار2: عناصر نظام آموزشي

برخي آسيب هاي نظام آموزشي
علم در پي كنجكاوي و از طريق مشاهده و ادراك وضعيت هاي گوناگون و سپس كوشش براي 
تبيين آنها به وجود مي آيد. اين روحيه بايد از كودكي در فرد پرورش يابد. در اين زمينه، وظيفه نظام 
آموزشي عبارت خواهد بود از: 1) عادت دادن به جستجوي واقعيت ها؛ 2) آموزش روش مشاهده 
آموزش  مستلزم  كار  اين  افراد.  علمي در  روح  پرورش  اندازه گيري؛ 3)  و  سنجش  آزمايش،  علمي، 
است  او  ذهن  به  پرداخته  و  ساخته  افكار  القاى  نه  و  يادگيرنده  شخص  فعاليت  بر  مبتني  و  عملي 

(كاردان، 1379: 21).
يكي از وظايف اصلي نظام آموزش، انتقال اطالعاتي است كه فرد براي بهتر زيستن و حل مسائل 
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جامعه به آنها نياز دارد. اين آموزه ها بايد واقعي، عملي و مسأله محور باشند. آموزش انبوهي از مطالب 
كه هيچ فايده عملي ندارند و صرفًا مجموعه اي از حفظيات هستند و ذهن دانش آموز را پرسشگر و 

جستجوگر نمى كنند، به تربيت نيروي انساني مورد نياز پيشرفت نمى انجامد. 
دو اشكال عمده نظام آموزشي كشور ما عبارت است از:

1. آموزش هاي نظري، بي رابطه با عمل، حفظي و نه مسأله محور
2. عدم ايجاد يك هويت فرهنگي با ابعاد ديني و ملي در متعلم.

آنها  با  آينده  در  كه  بياموزد  را  مسائلي  حل  روش  دانشجو  و  دانش آموز  به  بايد  آموزشي  نظام 
روبرو مي شود. آموزش عملي، موجب مي شود كه فرد با آزمايش آموخته هاي خود، آنها را در عمل 
ادراك كند. اين نوع آموزش، به دليل تأثيري كه انجام كارهاي عملي بر تقويت قوه ادراك، روحيه 
جستجوگري و خلق ايده هاي نو در انسان مى گذارد، ذهن فرد را براي مواجه با مسائل آينده آماده 
مي كند. شايد يكي از دليل هاي عدم توانايي براى حل مسائل كشور، همين موضوع باشد. كشورهاي 
غربي نيز بيشتر علوم نظرى را به جهان سوم منتقل مي كنند و از اين طريق، جوامع مذكور را به مصرف 
كننده علم خود تبديل مي كنند ـ زيرا علوم نظري همانند علوم كاربردي و عملي، خالقيت الزم را در 
ذهن مخاطبان به وجود نمي آورند ـ و ارزش هاي علمي و فرهنگي خود را كه بنيان وابستگي است، 

در جهان گسترش مي دهند (رفيع پور، 1381: 175-161).
عالوه براين، نظام آموزشي بايد دانش آموز و دانشجو را تربيت كند، به اين معنا كه خصوصيات 
به  را  و...  مشترك  و  گروهي  كار  و  ديگران  تحمل  اجتماعي،  رفتار  نوع دوستي،  تزكيه،  نظير  انساني 
آنها بياموزد و برخي از صفات نادرست زندگي اجتماعي مانند حسادت، غرور بيجا، خودخواهي، 
فردگرايي و فرصت طلبي، توقع زياد و طلب كاري از ديگران و جامعه، ترجيح منافع و پيشرفت فردي 
خود بر منافع ملي و... را در آنها تضعيف كند. در صورتي كه نظام آموزشي در هويت بخشي به 
متعلم ضعيف عمل كند، نسلي تربيت مي شود كه به جامعه خود دلبستگي ندارد و آن را مزاحم خود 

نيز مي بيند، يك سره رو به غرب دارد و گروه مرجع اش غرب است. (رفيع پور، 1381: 181-176).

الزام هاى علمي پيشرفت
1. ساماندهي يك نظام علمي كارا و مستقل

اولين شرط شكل گيري يك نظام علمي مناسب و كارا در هر جامعه اي، ايمان و اعتقاد مسئوالن و 
سياست گذاران آن جامعه نياز به علم براي حل مشكالت و دستيابي به اهداف جامعه است. قدم بعدي 
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اين خواهد بود كه بررسى كنيم چگونه اين وسيله را به وجود آوريم و آن را كارا و مفيد كنيم. در مقام 
پاسخ نيز بايد از افرادي مناسب براي سازماندهي و پايه ريزي آن استفاده كرد (رفيع پور، 1381: 65-51).

2. تهيه نقشه جامع علمي كشور و حركت بر مبناي آن
پس از پايه ريزي نظام علمي در كشور الزم است تهيه نقشه جامع علمي كشور مورد توجه قرار 
گيرد. از جمله ضرورت هاي اين نقشه، تبيين مشخص اهداف نظام علمي كشور، تعيين جايگاه هر 
علم در نظام علمي و ايجاد تناسب در بخش هاي مختلف علوم و راهكارهاي استفاده از زيربناي علمي 

كشور در مسير كسب اقتدار و توليد ثروت ملي است.

3. نوآوري علمي
رشد و پيشرفت، صرفًا مبتني بر علم نيست، بلكه در نوآوري علمي ريشه دارد. هدف گرفتن و 
رسيدن به مرزهاي دانش، شرط الزم است، اما حضور در مرزهاي دانش و توسعه آنها، شرط كافي 
اين فرايند محسوب مي شود. نوآوري هاي علمي و شكستن مرزهاي دانش، مستلزم رشد ابتكارات و 
خالقيت هاي علمي است كه ريشه هاي آن را بايد در كودكستان ها و دبستان ها جستجو كرد (درخشان، 

.(207 :1383

4) گسترش و بومي  كردن فناورى
امروزه ميان توسعه فناورى و پيشرفت اقتصادي يك كشور، رابطه مستقيمى وجود دارد. فناورى 
ملي  قدرتمند در اقتدار  وسيله اي  كشورها است و  دانايي  توانايي و  ثروت،  ايجاد  عاملي مهم براي 
تلقي مي شود. فناورى مجموعه عواملى است كه با تركيب آنها، توان و ظرفيت طراحي و توليد كاال 
يا خدمات فراهم مي شود. اين عوامل مي توانند عوامل سخت افزاري مانند تجهيزات و ماشين آالت 
يا عوامل نرم افزاري مانند دانش فني باشند. ماشين و تجهيزات در سايه توانايى هاى انسان، همراه با 

اطالعات و دانش فني با مديريت و سازماندهي منسجم، موجب رشد توليدات مي شوند.
چنانچه منابع مالي كافي در كشوري فراهم باشد، عوامل سخت افزاري به سهولت تأمين مي شود، 
اما در صورت فراهم نبودن عوامل نرم افزاري، اين امكانات بى استفاده مى مانند يا با بازدهي اندكي كار 
خواهند كرد. اين عوامل نرم افزاري عبارت اند از: دانش فني طراحي و ساخت محصول، دانش فني و 
طراحي و احداث واحد توليد محصول، دانش فني بهره برداري بهينه از واحد توليد محصول. شايان 
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ذكر است كه در اين فرايند، هدف بايد دستيابي به خوداتكايي فناورى و بومي  كردن آن باشد كه 
الزمه پيشرفت علمي و اقتصادي همراه با حفظ استقالل سياسي است (فدوي اصغري، 1383: 53). 

زيرساخت هاي اقتصادي و سرمايه
همه دولت ها در مسير رشد و پيشرفت خود الزم است برخي طرح هاي توسعه اي را اجرا كنند كه 
فعاليت هاي اقتصادي را تسهيل مى كنند، زيرا مردم به دليل حجم باالى سرمايه گذاري، نمى توانند اين 
زيرساخت ها را تأمين كنند. همچنين عرضه برخي كاالهاي عمومي نظير آموزش و بهداشت، حمل و 
نقل و ارتباطات و... از وظايف اوليه دولت ها شده است. انجام فعاليت هاى اقتصادى مذكور، بودجه 
زيادي الزم دارد كه چنانچه دولت ها از نظر مالياتي و ساير درآمدهاي عمومي، وضعيت خوبي نداشته 

باشند، در تأمين مالي آنها دچار مشكل مي شوند.

نياز به سرمايه و تأمين مالي
يكي از پيش نيازهاي تأمين زيرساخت هاي فعاليت  اقتصادي در جامعه، وجود سرمايه و كارايي 
نظام مالي در تسهيل فرايند تأمين آن است. در همه جوامع، گروهي از صاحبان وجوه و پس اندازهاي 
اقتصادي  سودآور  فعاليت هاي  در  را  مستقيم  سرمايه گذاري  توان  يا  عالقه  مختلف،  داليل  به  نقدي 
ندارند و با مازاد وجوه مواجه هستند. از طرف ديگر، بسياري از فعاالن اقتصادي برخوردار از دانش 
و تجربه و توان كاري، منابع مالي كافي را براي سرمايه گذاري ندارند و با كسري وجوه روبرو هستند. 
بازارهاي پول و سرمايه با استفاده از انواع ابزارهاي مالي، نقش واسطه را بين اين دو گروه ايفا مي كنند 
تا وجوه از طرف داراي مازاد به طرف داراي كسري جريان يابد و منجر به راه اندازي طرح هاي مولد 

اقتصادي و دستيابى به رشد و شكوفايي اقتصاد ملي شوند.
گام اول در اين فرايند، جمع آوري وجوه مازاد از طريق پس انداز است. منظور از پس انداز يك 
جامعه، مجموعه پس اندازهاي خانوارها، مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي و دولت است. چگونگى و 
ميزان پس انداز در هر جامعه، منوط به ميزان درآمد و مصرف اين سه گروه است. هر چه ميل نهايي 
به مصرف، در افراد بيشتر باشد، ميزان پس انداز در آن جامعه كمتر خواهد بود. عواملي مانند ميزان 
درآمد ملي، چگونگي توزيع درآمد ملي، الگوي مصرف و تلقي مردم از اوضاع و احوال اقتصادي و 
اجتماعي حال و آينده (عدم اطمينان به آينده، مصرف حال را كاهش و پس انداز را افزايش مي دهد 
و به عكس) بر ميزان مصرف يك جامعه به طور مستقيم تأثير مى گذارد و از اين طريق، بر تشكيل 
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پس انداز نيز اثر غيرمستقيم خواهد داشت (ستاري فر، 1374: 141). 
گام دوم، كارايي نظام مالي در جامعه است. نظام مالي فعال و كارا، نظامى يكپارچه و منسجم 
است كه همه شرايط، ابزارها و سازوكارهاي الزم در آن به كار گرفته مى شود تا همه كارگزاران و 
غيرمعمول،  مبادله  هزينه هاي  پذيرش  بدون  و  غيرعادي،  مخاطره  تبعيض،  بدون  اقتصاد،  واحدهاي 
سرمايه الزم را براي عملي ساختن تصميم هاى اقتصادي خود فراهم  بتوانند به شيوه هاي مختلف، 

كنند (رناني، 1376: 246).
بايد توجه كرد كه صرفًا افزايش پس انداز در جامعه و داشتن نظام مالي كارا نيز كافي نيست. 
مسأله ديگري كه وجود دارد، ظرفيت سرمايه گذاري در جامعه است كه تابعي از سه عامل پس انداز 
پولي، حجم كاالي توليدي مازاد بر مصرف و قابل سرمايه گذاري، و بافت تخصصي نيروي كار است. 
نظريه اقتصادي، پس انداز پولي را برابر با سرمايه گذاري مي داند، اما در جوامع در حال رشد مانند 
ايران، محدوديت دو عامل يعنى حجم كاالي توليدي مازاد بر مصرف و نيروي كار متخصص، ظرفيت 
سرمايه گذاري را به نحوي محدود مي كند كه بسيار كمتر از ميزان پس انداز پولي خواهد بود. عالوه بر 
اين، هر چه حجم بخش خدمات مصرفي در كل اقتصاد افزايش يابد ـ به دليل اينكه نسبت خدمات 
به كار رفته در سرمايه گذاري به كاال، حدود 30 به 70 است ـ محدوديت فوق تشديد خواهد شد 

(عظيمي، 1371: 100-98).
شايان ذكر است كه تكميل حلقه سرمايه گذاري غيردولتي، به عامل ديگري نياز دارد كه كارآفرين 
ناميده مي شود. در حقيقت، كارآفرين عاملى اقتصادي است كه با جذب سرمايه و بكارگيري عوامل 
مي پردازد.  تجاري  و  توليدي  فعاليت هاى  به  بازار،  در  آمده  پديد  فرصت هاي  از  بهره گيري  و  توليد 
البته بايد توجه كرد كه براى گسترش كارآفريني در جامعه، به محيط اقتصادي خاصي نياز است كه 
براي رقابت و نوآوري مناسب  باشد و عارى از رانت  ها، انحصارها و حمايت ها باشد (مريدي، 1385: 
12). همچنين بايد اذعان كرد كه براى رشد فرايند كارآفريني، شكل گيري و ثمربخشي آن، روش ها 
و شيوه هاي خاصي نياز است كه بر پايه باورها و ارزش هاي ويژه اي استوار شده باشد كه در فرهنگ 

آن جامعه ريشه دارد.
مسأله ديگري كه در بحث تأمين مالي فرايند پيشرفت وجود دارد، اين است كه دخالت كمتر 
دولت، به دليل نوسان درآمدهايش و تكيه بيشتر بر مشاركت مردم، مي تواند الگويى مطلوب باشد و 
راهكارهاي آن مورد مداقه قرار گيرد. نگاهي به عملكرد كشورهاي موفق در پيشرفت اقتصادي نيز 
مؤيد اين مطلب است كه ميزان مشاركت و دخالت مردم در فرايند توسعه، به دليل آثار متقابلي كه 
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ايجاد كرده، با موفقيت بيشتري همراه بوده است، زيرا مردم جامعه در هر مرحله از اين فرايند، خود 
را با شرايط جديد وفق داده، نهادها و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جديدي شكل گرفته و مرحله 
بعد آغاز شده است. به عبارت ديگر، در جوامعي كه بار توسعه بر دوش مردم جامعه بوده است، 
توفيق بيشتري به دست آمده تا جوامعى كه حكومت ها خود براى ايجاد توسعه و با حداقل دخالت 

مردم تالش كرده اند.
تجربه كشورهاي در حال توسعه و به ويژه كشورهاي با صادرات تك محصولي، دليل اين ادعاست. 
در واقع، زماني كه دولت ها كوشيده اند از طريق خام فروشي محصوالت خود، فرايند صنعتي شدن را 
تسريع كنند. در اين مورد، مي توان كشورهاي نفت خيز پس از اولين شوك نفتي را نام برد كه موجب 
كه به  كمك قدرتي  كشورها با  اين  دولت هاي  شدند.  كاالي حياتي اقتصادي  اين  ارزشمندتر شدن 
دليل كسب منافع حاصل از فروش نفت خام به دست مي آوردند، نوسازى اقتصاد را آغاز كردند و در 
اين فرايند، بار مردم را نيز به تنهايي به دوش كشيدند، زيرا مردم و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي 

جامعه، براي حركت و هماهنگي سريع در زمينه تعديل هاي نهادي الزم، توان كافى نداشتند.
يكي از نتايجي كه اين شيوه برخورد با مقوله توسعه جامعه پديد آورد، هماهنگي ركود و رونق 
اقتصاد با افزايش و كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني بود. زيرا دولت با تزريق دالرهاي نفتي، 
نقش موتور محركه را ايفا مي كرد و با كاهش قيمت نفت، اين موتور قدرت خود را از دست مي داد. اين 
مشكل را مي توان با مشاهده وضعيت بودجه هاي ساليانه در كشور دريافت كه حجم بودجه، با افزايش 
قيمت نفت، بيشتر شده و با كاهش قيمت نفت، كاهش يافته است، با اين تفاوت كه در زمان رونق، 
سهم بودجه هاي جاري و عمراني (زيرساختي) رشد كرده، ولي با كاهش قيمت نفت، فقط بودجه هاي 

عمراني كاهش يافته و بدنه فربه تر شده دولتي و انبوهي از طرح هاي نيمه تمام، بر جا مانده است.
اما آيا مي توان اين فرايند را بدون حضور دولت طى كرد؟ اگر حضور و حمايت دولت الزم است، 
در چه حوزه هايي بايد باشد؟ در كشور ما ورود دولت به چه عرصه هايي، آسيب زا و در چه مواردي 
سودمند بوده است؟ آيا مى توان بدون دولت، به تأمين مالى همه پروژه هاي توسعه اي پرداخت؟ چطور 
مى توان به تأمين مالي فرايند توسعه پرداخت؟ چگونه مي توان توسعه را از ركود و رونق هاي قيمت 

نفت جدا كرد؟ و....
اول،  دسته  كرد.  طبقه بندي  كلي  دسته  دو  به  مي توان  را  دولت  زيرساختي  و  اساسي  پروژه هاي 
طرح هايي كه اقتصادي هستند و بر اساس تحليل هاي هزينه فايده اقتصادي پيشنهاد شده اند و چنانچه 
پس از اتمام، دچار ناكارايي دولتي نشوند، مى توانند عالوه بر تأمين هزينه هاي ثابت و متغير، سودآور 
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نيز باشند. اين طرح  ها را مي توان از طريق واگذاري به بخش خصوصي، تأمين مالي و اجرا كرد و 
كه  است  بديهى  كنند.  تحميل  دولت  بودجه  بر  را  هزينه اي  اينكه  بدون  داد،  قرار  بهره برداري  مورد 
هزينه ثابت در برخي موارد تحمل پذير و در برخي نيز بيشتر از امكانات بخش غيردولتي است. در 
اين موارد، با جذب تأمين مالي خارجي (در مواردي كه به ارز نياز باشد) يا اعطاي وام هاي بلندمدت، 
انتشار اوراق مشاركت اوراق سهام و غيره (در مواردي كه به طور كامًال داخلي، انجام شدنى است.) 
مي توان به هدف رسيد. بديهى است كه در هر مورد، الزم است مشوق ها و حمايت هاي قانوني، نهادي 
و سازماني مورد نياز، حفظ حقوق مالكيت، معافيت ها يا تخفيف هاي مالياتي و... به تناسب مورد، در 
نظر گرفته شوند كه حاشيه سودي را براي سرمايه گذار تضمين مى كند. در اين مورد، درونى سازي 
هزينه هاي  جبران  است.  مشوق ها  اين  از  مناسبي  نمونه  اقتصادي،  فعاليت  يك  خارجي  آثار  برخي 
ساخت يك سد، از طريق درآمد حاصله از فعاليت هاي كشاورزي به وجود آمده ـ غير از فروش برق 

آن ـ نمونه اي از اين موضوع است.
دسته دوم، طرح هاي غيراقتصادي توسعه اي محسوب مى شوند كه برخي از آنها، كاالهاي عمومي 
و برخي، كاالهاى ديگر هستند. مانند بسياري از فعاليت هايي كه دولت به منظور محروميت زدايي از 
مناطق خاص انجام مي دهد. در اين گونه موارد، دولت مي تواند از طريق اعطاي وام هاي بلندمدت و 
ساخت و واگذاري كامل يا برون سپاري موقت و با استفاده از درآمدهاي حاصله، هزينه هاي موقت 
آن را تأمين كند و بر هزينه هاي جاري نيفزايد. در نهايت، برخي از فعاليت هاي توسعه اي را نيز بايد 

با ماليات تأمين مالي كرد كه اين كار، آثار توزيعي دارد.

مديريت و نظام كارا
مديريت و نظام اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر جامعه اي، از عناصر اصلي و تعيين كننده پيشرفت 
آن جامعه است. مديريت و نظام يك جامعه، معموالً با اصطالح دولت يا حكومت معرفى مى شود كه 
پنج وظيفه اصلى را براى آن تعيين مى كنند: 1) قانونگذارى و ايجاد بسترى حقوقى براى تعامالت و 
رفتارهاى اجتماعى مردم در حوزه هاى مختلف زندگى؛ 2) ثبات بخشى به حركت عمومى جامعه در 
همه زمينه ها و جلوگيرى از افت و خيزهاى بى بنيان؛ 3) تخصيص بهينه و عادالنه منابع و امكانات؛ 

4) برقرارى عدالت؛ 5) هدايت صحيح انگيزه هاى مردم جامعه در ابعاد گوناگون.
صرف نظر از آن دسته از نقش هاى دولت ها كه نظام قضايى و تقنينى در نظام هاى تفكيك قوا 
انجام مى دهند، در اينجا صرفًا مفهوم دولت در معناى مصطلح آن، يعنى قوه مجريه مورد توجه است 
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كه در اغلب كشورها چند وظيفه مهم را بر عهده دارد: 

1. امور اداري
اولين وظيفه دولت  ها، ايجاد نهادها و دواير و تعريف روال هايي براي اجراي قوانين و مقرراتي 
بخش،  اين  وظايف  جمله  از  كرده اند.  وضع  جامعه  آن  سياست گذاران  و  قانون گذاران  كه  است 
آگاه سازي و اطالع رساني به جامعه در مورد مسائل مختلف مانند پيشگيري از آتش سوزي، بيماري ها، 
حفظ محيط زيست و...، تنظيم اسناد مالكيت، قراردادها، اوراق شناسايي، جمع آوري ماليات و حقوق 

گمرك و... است.

2. عرضه خدمات
عرضه خدمات به مردم در زمينه هاي گوناگون مانند تأمين امنيت، خدمات آموزشي، بهداشتي، 
تأمين اجتماعي، ايجاد انواع راه ها و نگهداري از آنها، برخي كاالهاي با زمينه انحصار طبيعي مانند 
آب و برق، گزارش هاي هواشناسي و حوادث غيرمترقبه و... بخشي ديگر از وظايف نظام هاي اداري 

و اجرايي در جوامع هستند.

3. ايجاد قوانين تنظيمي و حمايتي
نظام هاي اداري و اجرايي با ايجاد قوانين تنظيم كننده، ميزان عرضه كاالها و خدمات را به مردم 
ممنوعيت  قوانين  مانند  مي كنند.  برقرار  جامعه  در  را  نظم  يا  مي بخشند  بهبود  و  مى كنند  استاندارد 
تجمعات، حمل سالح، نظارت بر انتخابات، نظارت بر قيمت كاالها و خدمات و نظارت كيفيت كاال، 
حفاظت از سرمايه گذاري و.... در ضمن، دولت ها با توجه به اهداف خود، با وضع قوانين يا اعطاى 
كمك هايي، از برخي فعاليت ها در جامعه حمايت مى كنند و درصدد رشد و توسعه آنها هستند، مانند 

حمايت از ناشران و نويسندگان، حمايت از نوآوري هاي علمي و....

4. صدور مجوز
صدور مجوزها، مرحله بعد از وضع مقررات تنظيمي است كه دولت ها انجام مى دهند. دولت ها 
با صدور مجوز، استانداردهايي تعريف شده را اجرايي مي كنند. از جمله مثال هاي اين بخش، صدور 

مجوز آموزشگاه هاي علمي و فني، جواز كسب، تأسيس كارگاه و... است.
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5. نظارت بر ضوابط و جمع آوري اطالعات
يكي ديگر از وظايف نظام اداري و اجرايي، نظارت بر اجراي قوانين و مقررات، رفع اختالفات و 
داوري در مورد نقض قوانين و حقوق افراد، جمع آوري اطالعات مختلف جامعه كه براي برنامه ريزي 

مورد نياز است (ربيعي و گيويان، 1380: 221-220).
در كنار موارد مذكور، نظام هاي اجرايي و اداري در كشورهاي در حال توسعه، به منظور دستيابى 
به رشد و پيشرفت در جامعه، وظيفه تخصيص منابع و حتي برخي فعاليت هاي توسعه اي خاص را نيز 
بر عهده مي گيرند. عالوه بر اين، در ايران وجود رانت اقتصادي نفت براي دولت و ضعف تاريخي 
بخش خصوصي، دولت را به سازمان محوري جامعه تبديل كرده است كه با تصميم هاى خود مي تواند 
توزيع منابع را دگرگون كند و آنها را از فردي به فرد ديگر يا از گروهي به گروه ديگر منتقل سازد. 
وابستگى و اتكاى تاريخى بخش خصوصي به دولت و كمك هاي دولتي و تصميمات مجريان، بافت 
اداري را بسيار مستعد فساد مى كند (طاهري، 1377: 11) و آنها را به سازمان هايى تبديل مى كند كه 
كاركنان آن، به دنبال مشكل نيستند و قوانين و مقررات آنها به جاي نظام مند كردن امور، تشريفات 
زائد محسوب مى شود. متأسفانه پس از انقالب اسالمي نيز متصديان، بيشتر براى بهبود روابط كاري، 
رفتار مطلوب كاركنان با ارباب رجوع و ارتقاى شرايط محيطي تالش كرده اند، در حالي كه شايد بتوان 
گفت بيشتر مشكل ديوانساالرى در ايران، وجود مقررات جانبدارانه، زياد و بى ثبات و عدم دسترسي 

مردم به اطالعات صحيح است (شمس، 1381: 131).
در ادامه برخي از داليل ناكارايى نظام اداري در ايران بيان مي شود:

الف- عوامل درون سازماني
و  اجزاء  رفتار  بر  حاكم  ضوابط  و  معيارها  سازوكارها،  ارتباط،  نوع  و  تشكيالتي  ساختار   (1
تناسب  عدم  نيست.  مطلوب  كشور  اداري  نهادهاي  و  سازمان ها  مختلف  سطوح  ميان  ارتباطات 
تشكيالت اداري با واقعيت ها و نيازهاي جامعه، عدم توانايي نظام اداري در بكارگيري منابع به منظور 
دستيابى به اهداف، تداخل، توازي، دوباره  كاري و عدم شفافيت حدود وظايف دستگاه ها و فقدان 
نظام برنامه ريزي و نظارتي متمركز و كارآمد براي ساماندهي امور، ارتباط عمودي و يك جانبه ميان 
مسائل  جمله  از  و...  سازماني  اهداف  با  كارمندان  همبستگي  حس  تضعيف  و  كارمندان  و  مديريت 
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ساختاري و تشكيالتي نظام اداري حاكم بر كشور است.
2) روش هاي انجام كار در نظام اداري كارا نيست. روش  هاي غيراصولي كه نيروهاي اداري و 
و  منابع  اتالف  به  بلكه  مى شود،  سازمان  اهداف  تحقق  عدم  موجب  تنها  نه  مى كنند،  اتخاذ  اجرايي 
بروز فساد منجر مى گردد. براى مثال، ناكارايي نظام اداري در زمينه اعطاي مجوزهاي الزم براي آغاز 
سرمايه گذاري در يك فعاليت توليدي باعث مي شود سرمايه گذار مجبور شود در روند پرپيچ و خم 
اداري، پس از ماه ها اتالف وقت و در فضايي از نگرانى از عدم بازگشت سرمايه و تحميل زيان، به 
ممكن  به حداقل  سرمايه گذاري  ميزان  فضايي،  چنين  كه در  طبيعي است  بپردازد.  اقتصادي  فعاليت  

تنزل مى يابد.
3) براى دستيابى به كارايى در نظام اداري الزم است قوانين و مقررات اداري، معرف اهداف نظام 
اداري در كليت آن باشند و نيازهاى جامعه را رفع كنند. در اين زمينه، مشكل دوسويه اى وجود دارد 

كه نارسايي قوانين و مقررات و عدم انطباق با واقعيت ها، و نيز رعايت نشدن قوانين موجود است.
4) نيروي انساني، مهمترين بخش نظام اداري را تشكيل مي دهد. كيفيت اين نيروها، تأثير بسيارى 
شغلي  و  فني  مهارت هاي  و  توانايي ها  بودن  پايين  مي گذارد.  اداري  نظام  كارايي  عدم  يا  كارايي  بر 
كاركنان اداري، عدم تناسب مشاغل با تخصص ها و تجارب كاركنان، ضعف مديريت به دليل فقدان 
مختلف  سطوح  در  مديريتي  مهارت هاي  و  دانش  بكارگيري  در  ضعف  تخصصي،  و  شغلي  دانش 
تصميم گيري ها، هدايت و نظارت، عدم احساس مسئوليت، اعمال سليقه و برداشت شخصي از ضوابط، 
عدم كارايي نظام پرداخت و جبران خدمت و فقدان نظام تشويق و تنبيه و نظام مشاركت جويي و 

افزايش انگيزش و... سبب ناكارايي نظام اداري ايراد از حيث نيروي انساني شده است.

ب- عوامل برون سازماني
1) نظام سياسي و ساخت دولت، بر كاركرد نظام اداري تأثير مي گذارد. با وابستگي و انفعال بيشتر 
دستورات  از  مديران  تبعيت  اداري،  فرايندهاي  شدن  غيررسمي  سياسي،  نظام  به  نسبت  اداري  نظام 
افراد تصميم گير در رأس هرم سياسي و ...، زمينه هاي فرايند تمركز فساد آور قدرت در نظام اداري 
و اجرايي فراهم مي شود. سياست زدگى نظام اداري موجب مي  شود تصميم ها و سياست ها، به جاي 
اتكا به شاخص هاي فني، متكي بر مفروضات سياسي و مالحظات گروه هاي سياسي گردد. تأكيد بر 
گرايش هاي سياسي و گروهي و عدم توجه به شايستگي و تخصص و كارايي در انتصاب و جابجايي 
مديران، گسترش حجم نيروي انساني و تحميل تصميم ها ى غيركارشناسي سياسي بر بدنه نظام اداري، 
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خسارت هاى جبران ناپذيري بر منابع مالي و انساني نظام اداري وارد مى كند و فرصت هاي مناسب 
براي دستيابي به اهداف كالن ملي را از بين مي برد.

2) نظام اقتصادي وابسته به نفت، موجب شده است همواره انبوهى از نيروهاي جوياي كار و 
خواهان اطمينان از آينده شغلي، به  سمت نظام اداري رو مى آورند. در اين فضا، نظام اداري نه تنها 
از چابكي و كوچك بودن (كه از ويژگي هاي يك نظام اداري كارا است) فاصله مي گيرد، بلكه در 
ميان  مدت و بلندمدت، به مجموعه گسترده اي از افراد و نهادهاي موازي و بي فايده تبديل مي شود كه 
هدف اصلي خود را نيز در فرايند دستيابي به اهداف ملي فراموش مي كند. از جمله مسائلي كه اين 
وضعيت اقتصادي براي ما ايجاد كرده است، تمركز شديد اداري در مركز دولت است كه امكانات 
و درآمدهاي نفت نيز از آنجا توزيع مي شود. درمان آن نيز عدم تمركز و انتقال اختيارات به مديران 

محلي و استانداران نيست، بلكه تقسيم قدرت با مردم است (شمس، 1381: 138).
3) نظام فرهنگي در تعريف روابط ميان افراد (مدير ـ كارمند، كارمند ـ كارمند، مدير ـ مدير، 
كارمند ـ مراجعه كننده و مدير- مراجعه كننده) قالب خاصي به ساختارهاي اداري جامعه ما داده است. 
مثًال غلبه فرهنگ فردمحوري منفي در ايران، در كنار شكاف هاي گسترده اجتماعي موجب شده است 
شهروندان،  تقابل  اين  رو،  از  كند.  سنتي  روابط  منطق  جايگزين  را  ضوابط  كامًال  نتواند  اداري  نظام 
مردم، ارباب رجوع يا مشتري با نهادهاي مختلف نظام اداري افزايش يافته است. شايد شناسايي عناصر 
فرهنگي حاكم بر نظام اداري و آسيب شناسي دقيق و رفع اشكال  هاى آن، مهم ترين گام اصالح اين 

نظام باشد (عطار، 1388). 
 در سال هاى اخير، گام هاي اصالحي نظام اداري كشور، برداشته شده است، ولي هنوز مسيري 
مقابله  طوالني در پيش است. براى اين منظور، هيأت دولت "برنامه ارتقاى سالمت نظام اداري و 

با فساد" را تصويب كرده كه در بند اول آن، روش هاى تحقق سالمت نظام اداري بيان شده است.
«الف- شفاف  كردن فعاليت ها و افزايش پاسخگويي؛ 

ب- افزايش رضايت خدمات گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع؛ 
ج- برقراري نظام شايسته ساالري در انتخاب ها و انتصاب ها؛ 

د- بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي؛ 
شغلي  و  سازماني  رفتار  در  اخالقي  و  ديني  ارزش هاي  تقويت  و  سازماني  فرهنگ   بهبود  هـ- 

كاركنان؛
فعاليت هاي  در  انحصاري  موانع  رفع  با  غيردولتي  بخش هاي  فعاليت  و  مشاركت  تقويت  و- 
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اقتصادي، اجرايي و توسعه اي كشور؛
ز- تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سالمت در اتخاذ تصميم ها، 

اقدامات و فعاليت هاي سازمان هاي دولتي و عمومي» (مصوبات هيأت وزيران،1382/12/20). 
با توجه به آثار مستقيم و غيرمستقيم مهمي كه نظام اداري و اجرايي كشور بر فرايند توسعه و 
پيشرفت جامعه دارد، اجرايي كردن چنين مصوباتى براي دستيابى به اهداف چشم انداز و برنامه پنجم 

بسيار ضرورى است.

نتيجه گيري
برنامه پنجم توسعه، به عنوان دومين برنامه از مجموعه برنامه هاي چشم انداز بيست ساله كشور و 
برنامه نيمه آغازين دهه پيشرفت و عدالت، به عنوان چهارمين دهه انقالب اسالمي، اهميت بسيارى 
دارد، زيرا الزم است تا پايان اين برنامه، همه زيربناها و لوازم تحقق چشم انداز تأمين گردد و در 

سال هاي باقيمانده، ساخت جامعه با اتكاي به اين لوازم انجام شود.
مي كند  ايجاب  اجتماعي  تحوالت  و  تغييرات  بودن  بلندمدت  و  جامعه  امكانات  محدوديت 
سياست گذاران با تكيه بر برخي نقاط اهرمي، حركت جامعه را در مسير پيشرفت تسهيل  كنند. بررسى 
عناصر مؤثر در اين زمينه، بيانگر پنج موضوع مهم است: تحول فكري و فرهنگي آحاد جامعه، علم 
و تخصص و آموزش هاي كافي و كارا، زيرساخت هاي اقتصادي مناسب و سرمايه كافي، مديريت و 
نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي كارا و در نهايت، حفظ امنيت و ثبات نظام و مديريت جامعه پنج 
موضوعى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. البته در هر مورد نيز بيان شده است كه چه عناصر 

مهمى مي توانند حركت را تضمين كند.
جايگاه فرهنگ در تحوالت اجتماعي جوامع تا اندازه اى است كه آن را ستون فقرات حيات يك 
ملت دانسته اند. از اين رو، چنانچه فرهنگ جامعه اي دچار انحطاط شود، حتى پيشرفت هاى تزريقي 
را  آن  منافع  و  شود  شايسته  اى  جايگاه  به  كشور  آن  دستيابى  موجب  توانست  نخواهد  نيز  بيگانگان 
و  توسعه  برنامه ريزي هاي  و  تصميم ها  بر  حاكم  فضاي  و  زمينه  بايد  فرهنگ  رو،  اين  از  كند.  حفظ 
پيشرفت جامعه  باشد. در اين صورت، روابط اقتصادي و سياسي حاكم بر نهادهاي جامعه را متناسب 

با الزام هاى فرايند رشد ارتقا مى دهد و بسترسازي توسعه همه جانبه جامعه را بر عهده مى گيرد.
برخي از عناصر مهم فرهنگي كه الزم است در مسير پيشرفت مورد عنايت و ترويج قرار گيرند، 
عبارت اند از: نگرش علمي و برخورد عالمانه با مسائل، نظم پذيري جمعي و احترام به قوانين و حقوق 
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ديگران، انسجام و همبستگي ملي و دلبستگي به سرنوشت جامعه، استقالل فكري و فرهنگي و اعتقاد 
و ايمان به منابع و سرمايه هاي خود و... عناصر فرهنگي مذكور را رسانه ها و دستگاه هاي تبليغاتي و 

از همه مهم تر، نظام آموزشي كشور بايد نهادينه كنند.
كسب  تا  نيز  مجموعه  اين  كه  مى شود  مالحظه  جامعه،  آموزشي  و  علمي  نظام  به  نگاهي  با 
استانداردهاي الزم براى پيشرفت، فاصله دارد و بايد اصالحاتى در آن صورت گيرد تا بتواند جامعه 
را اصالح كند. آسيب شناسي اين نظام نشان مي دهد در هر سه حوزه محتوا، استاد يا معلم و دانشجو 
يا دانش آموز، مسائلي وجود دارد كه الزم است مورد توجه قرار گيرند. عدم توجه به حل مسائل بومي 
كشور و اساسًا مسأله محور نبودن و از همه مهم تر هويت بخش نبودن، آسيب بزرگ نظام آموزشي 
ماست كه آثار خود را بر همه اركان جامعه مى گذارد. البته درباره برخي راهكارهاي آن، به اختصار 

بحث شد.
اصالح فرهنگ و نظام علمي و آموزشي كشور، مقدمه و شرط الزم موفقيت در مسير پيشرفت 
و توسعه كشور است. تأمين زيربناهاي اقتصادي و سرمايه الزم براي اين فرايند و وجود مديريت و 
نظام كارا كه مهم ترين عنصر نظام اداري و اجرايي كشور هستند، با اصالح فرهنگ و وضعيت علمي 

و تخصص در جامعه روابط متقابلي دارند.
سند  اهداف  به  دست يابي  امكان  مهم،  و  اهرمي  نقطه  پنج  اين  اصالح  با  مي رود  اميد  پايان  در 

چشم انداز با برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مهيا شود.
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