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  چکیده:
هاي صاحبنظران علوم  هدف این پژوهش دستیابی به یک اجماع نظري از دیدگاه

اجتماعی ایران درباره توسعه اقتصادي ـ اجتماعی بود. با توجه به اهداف تحقیق از رویکرد 
که در کیفی و روش تحقیق دلفی استفاده شد. مطلعین این پژوهش شامل تمام کسانی بود 

حوزه توسعه صاحبنظر بوده و در این زمینه داراي کتاب، مقاله و یا اثر پژوهشی بودند. با 
کننده انتخاب  عنوان مشارکت نفر از این افراد به 15گیري هدفمند تعداد  استفاده از روش نمونه

فاده شدند. براي تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضاي پانل دلفی از ضریب هماهنگی کندال است
درصد تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان دادند که اگر حاکمیت را ترکیبی  70شد که میزان آن 

از سه بخش دولت، قوه قضائیه و مردم بدانیم، با بکارگیري استراتژي حاکمیت خوب، آنها با هم 
م ساالري، کاهش سهم نفت از بودجه کشور، اصالح نظا در تعامل خواهند بود و دولت با شایسته

اداري و مالیاتی، حمایت از بانک مرکزي مستقل و بودجه کارآمد و شفاف از یک طرف و قوه 
هاي شفافیت در کشور از طرف  قضائیه با برقراري حاکمیت قانون، کنترل فساد و بهبود شاخص

د نمایند تا تولید، اشتغال و رونق اقتصادي ایجا دیگر،  بستر و امنیت الزم را براي بازار ایجاد می
شود. در این بین مشارکت مردم در حکومت سبب تحقق جامعه مدنی در قالب: مطبوعات آزاد، 

عنوان پل ارتباطی بین دولت و اجتماع عمل نموده و  شود که به هاي مستقل می احزاب و رسانه
کند.  زمینه را براي نظارت بیشتر بر عملکرد دولت و مسئوالن و پاسخگویی آنها فراهم می

ها با هم زمینه را براي تحقق اهداف این استراتژي یعنی: تأمین  عامل این بخشترکیب و ت
خدمات اساسی، تحقق عدالت اجتماعی، تقویت ساختارهاي دموکراتیک، گسترش چتر تأمین 

کند که در چنین بستري  وري و ... فراهم می اجتماعی، بهبود کیفیت محیط زیست، افزایش بهره
  شود. سعه اقتصادي ـ اجتماعی تسهیل میزمینه براي دستیابی به تو

  

گرا، حاکمیت خوب، توسعه اقتصادي ـ  نخبگان علوم اجتماعی، روش دلفی، دولت توسعه :کلیدي مفاهیم
  اجتماعی
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  مسأله یانب و دمهمق
رشد و پیشرفت عمري به بلنداي تاریخ دارد اما مباحث مربوط به توسعه به شکل 

توسعه یکی از مسائل مهم در  ي لهأگردد. مسبر میبه بعد از جنگ جهانی دوم ، مستقل
ایران نیز همانند دیگر جوامع در حال توسعه  ي اجتماعی است و جامعه ـ هاي انسانی حوزه

هاي اخیر به دنبال دستیابی به توسعه بوده است و به خاطر جایگاهی که توسعه در  در دهه
مردم داشته، این موضوع به  ي امهمداران و حتی ع نظران، اندیشمندان، سیاست نزد صاحب
  .ي مهم مطالعاتی تبدیل شده است یک حوزه

، گویاي سال اخیر 150طی  ، خصوصاًه بر تاریخ پر فراز و نشیب ایرانمروري کوتا
مصدق و  ،قائم مقام ،میرزا، امیر کبیر ناپذیر مصلحانی چون عباس هاي خستگی تالش

ی آن از هیچ کوششی فروگذار یافتگ فت و توسعهدیگرانی است که براي اعتالي ایران و پیشر
عطف آگاهی  ي توان انقالب مشروطه را نقطهبا دقت در روند تاریخی ایران می .اندنکرده

شان دانست و همچنین سلسله پهلوي را سرآغاز کوشش آنان ماندگیایرانیان نسبت به عقب
ها سرانجام حقیقی خود تالش یک از ایندانیم که هیچیبراي مدرنیزاسیون برشمرد. نیک م

شود. این سال در حال توسعه خوانده می 150را نیافته است و کشور ما همچنان پس از 
کشورهاي آسیاي جنوب شرقی مقایسه  مثالً ،بحث زمانی که خود را با دیگر کشورها

ران ای ي رسد عناصري در ساختار جامعهسازد. به نظر میتر می، ابعاد خود را نمایانکنیم می
پردازان وجود دارد که مانع توسعه است. اگر چه این نظر مورد تأیید عموم نظریه

ی ایران را در این نیافتگی ایران نیست و برخی از آنان عوامل خارج از ساختار اجتماع توسعه
 تر عوامل داخلی تأکید دارندنظران بر نقش پررنگدانند اما بیشتر صاحبزمینه دخیل می

)Naghdi and Hesari, 2012.(  
. عمرانی کشور به اجرا درآمد ي توسعه ي شمسی اولین برنامه 1327در ایران از سال 

بود و چنانچه از نام » عمران و آبادانی  يبرنامه« هاي توسعه پیش از انقالب عنوان برنامه
پنج  .... بود ارتباطات و مخابرات و ،کشاورزي ،عمران ،آن پیداست تأکید اصلی بر تولید

ششم به دلیل همزمانی با وقوع  ي به اجرا درآمد و برنامه 1355عمرانی تا سال  يبرنامه
انقالب اسالمی ناتمام ماند. بعد از پیروزي انقالب اسالمی به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و 

 ياي محروم بود و از انتهاي دههي توسعه ي کشور از برنامه تبعات آن حدود یک دهه
 اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمد ،اقتصادي يرنامه توسعهاولین ب ،شصت

)Joghtaei & et. al., 2016:58.(  
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اجتماعی قبل از انقالب ـ  اقتصادي ي هاي توسعهدست آمده از برنامههاي بهتجربه
تحلیل و تببینی نتوانسته اقتصاد کهنسال و چند ساختاري و  ،نشان داد که چنان الگوها

مند سوق دهد و اقتصاد پویا و نظام ،زادرون ،ان را به سوي اقتصاد خوداتکاکارکردي ایر
توزیع  ،کوشش و تبلیغ و دگرگونی در ساختارهاي تولید ،تالش يایران پس از چندین دهه

نتوانسته به  ،گذاري عظیم حاصل از درآمد نفت در بخش اقتصاديو مصرف و با سرمایه
داري نائل آید زیرا الگوهاي صاد پیشرفته سرمایهابی به یک اقتهدف خود یعنی دستی

ظران و مدیران جوامع نساخته و پرداخته اندیشه و بینش صاحب ،توسعه و نوسازي در ایران
داري ها و نیازهاي جوامع سرمایهخواسته ،داري غرب بود و بیشتر در جهت منافعسرمایه

با روي آوردن به  ،رش جدیدیک نگ ،غرب شکل گرفته بود. با پیروزي انقالب اسالمی
 يهاي عمرانی و توسعهگرفت و در قانون اساسی و برنامه دیدگاه و الگوي اسالمی شکل

جتماعی ایران براي رهایی از وابستگی ـ ا تبلور یافت و بر این اعتقاد بود که نظام اقتصادي
ـ  اقتصادي ي نامهاجتماعی و پیامدهاي ناشی از آن نیازمند برـ  و روابط ناعادالنه اقتصادي

ده باشد تا از این طریق از اجتماعی است که از درون فرهنگ خود و از متن اسالم گرفته ش
با نگاهی به تمام  نیاز شود.هاي مدون کشورهاي خارجی بیهاي اقتصادي و برنامهنظریه
که شود ها مشخص میها و الگوهاي قبلی استفاده شده در کشور و نتایج حاصل از آنبرنامه
اجتماعی استفاده شده در ایران هر کدام  ـ اقتصادي يها و الگوهاي توسعه نظریه

 ي ها و و الگوهاي پیشین توسعه هاي بنیادي نظریه اند. کاستی هایی جدي داشته کاستی
  اجتماعی مطرح شده در ایران عبارتند از:  ـاقتصادي 

  ی ایران.اجتماع ـکم بها دادن به ماهیت ساختاري نظام اقتصادي  - 
 ي دهندهقش هر یک از عوامل و عناصر تشکیلعدم شناخت و ارزیابی واقعی ن - 
  ایران. ي جامعه
 بزرگ نمایی قدرت اقتصادي جهانی و یا برعکس ناچیز شمردن و روي گردانی از آن - 

)Saifolahi, 2011:30-34.(  
مین دلیل اقتصاد ملی وجود نداشت و به ه ي اخیر اجماعی بر مدل توسعه ي تا دهه

اي ایران به ي هسته وضعیت اقتصادي و رفاهی مناسبی شکل نگرفت. با مطرح شدن مسأله
تی نسبت به ایران از رویکردهاي متفاو ،المللي بین سیاسی در عرصه ي عنوان یک مسأله

. هاي چند جانبه بودتحریم ،ترین آنهاي بزرگ در پیش گرفته شد که مهمسوي ابرقدرت
خروج از  اقتصاددانان ایرانی سعی کردند یک مدل بومی براي ،هاتحریمبا شدت یافتن 

؛ چرا که در شرایط کنونی جهان شاید بتوان گفت اقتصاد وضعیت موجود ارائه دهند
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توسط رهبري  1392شود. این مدل بومی که در سال ي قدرت محسوب میترین مؤلفه مهم
اقتصاد مقاومتی است. هر چند الگوي  مدل اقتصاد ،مطرح و توسط اقتصاددانان تبیین شد

هاي بومی ایران تعریف شده است اما در واقع ترکیبی از مقاومتی با توجه به مؤلفه
توان آن را یک  رو نمی . از اینتر ارائه شده است هاي نوسازي و وابستگی است که پیش نظریه

 Rostami and( الگوي جدید دانست اما به هر شکل ماهیت مستقلی دارد
Bahramipour, 2018:96.(  

یابیم که در می ،اجتماعی در ایرانـ  هاي اقتصاديبا نگاهی به وضعیت کنونی شاخص
ها در کشور در مقایسه با کشورهاي منطقه و در سطح جهانی بسیار سطح این شاخص

گیري سطح رفاه اندازه لگاتوم از شاخصی به نام شاخص لگاتوم براي ي سسهؤمپایین است. 
 ،مختلف شامل اقتصاد ي حوزه 9کند و بر اساس وضعیت کشورها در ا استفاده میکشوره
 ،محیط زیست ،امنیت و ایمنی ،سالمت ،آموزش ،داريحکومت ،هاي کسب و کارفرصت
سنجد. شاخص رفاه لگاتوم سطح رفاه آنها را می ،اجتماعی ي هاي فردي و سرمایهآزادي

اند. برآورد جدید این از فقر به سمت رفاه تالش کردهزه دهد که کشورها تا چه اندانشان می
ایران در  ي دهد که رتبهگاه رفاه در ایران است و نشان میجهانی بیانگر تنزل جای يسسهمؤ

هاي ور جهان رسیده است و در زیر شاخصکش 167در میان  119به  2019شاخص رفاه 
 ي اجتماعی رتبه يسرمایه ،126ه گذاري رتبیط سرمایهمح ،131 ي ایمنی و امنیت در رتبه

 ،152 ي محیط زیست رتبه ،138 ي حکمرانی رتبه ،101 ي کیفیت اقتصادي رتبه ،129
و در زیر  73 ي شرایط زندگی رتبه ،163 ي هاي فردي رتبهآزادي ،88 ي سالمت رتبه

د . این در حالی است که برآورقرار دارد 110ي  شاخص دسترسی بازار و زیرساخت در رتبه
کشور جهان بوده  149در بین  2018سال ایران در  108ي بیانگر جایگاه  قبلی این مؤسسه

   ).Legatum, 2019( است
هایی  شود که ما در روند توسعه گامدر هر حال ضمن اینکه این واقعیت انکار نمی

و اند که سرعت روند توسعه در ایران کاهش یافته ایم اما عوامل مختلف سبب شدهبرداشته
 ،اجتماعی در کشورـ  نامتوازن باشد. یکی از بهترین اقدامات براي رفع مشالت اقتصادي

نظران توسعه ها و نظرات نخبگان علوم اجتماعی و بطور مشخص صاحباستفاده از دیدگاه
هاي خاص کشور و وضعیت موجود نیز با شرایط و ویژگی ،است که عالوه بر تخصص

ل این تحقیق در صدد بررسی شناخت نخبگان علوم . حاآشنایی کافی داشته باشند
اجتماعی کشور و راهکارهاي دستیابی به ـ  اقتصادي ي اجتماعی ایران از وضعیت توسعه

  . باشداز منظر آنان می ،وضعیت مطلوب
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  ادبیات پژوهش 
هاي گوناگون در رابطه با موضوع تحقیق انجام شده است تحقیقات مختلفی به روش

  شود:ترین تحقیقات داخلی و خارجی اشاره میتعدادي از مهم که در اینجا به
  

  الف) تحقیقات داخلی
Zobairi and Salahi Kojor (2018)  اثر استقالل قضائی بر « در تحقیقی با عنوان

اثر استقالل » هاي تابلویی)بین کشوري با روش داده ي تولید ناخالص داخلی ( مطالعه
یافته و در حال توسعه را طی کشور منتخب توسعه 52اخالص داخلی قضائی بر تولید ن

هاي تابلویی مورد بررسی قرار داده و و با استفاده از روش داده 2015ا ت 2000 ي دوره
لید ناخالص داخلی ونشان دادند که استقالل دستگاه قضائی اثر مثبت و معناداري بر ت

ن قراردادها و مجازات تخطی داشته است و دستگاه قضائی مستقل و کارآمد از طریق تضمی
و در نتیجه رشد گذاري پذیري سرمایهبینینون بر امنیت مالکیت خصوصی و پیشاز قا

  گذارد. اقتصادي تأثیر می
Emam jomeehzadeh and Safaryan (2017)  الگوي «در تحقیق با عنوان

تحلیلی ـ  و با روش توصیفی» جانبه همه ي اجتماعی و توسعه ي سرمایه ،حکمرانی خوب
 يگانهاجتماعی در ساختار سه ي نشان دادند که الگوي حکمرانی خوب با ایجاد سرمایه

شود و اجتماعی و فرهنگی می ،اقتصادي ،سیاسی ،خود موجب توسعه در سطوح مدیریتی
گر در شراکت و اي منطقی و تسهیلدولت با شخصیت و ماهیت متمایز خود و بر پایه

مدنی و نهادهاي عمومی غیر دولتی و  ي تماعی دیگر مانند جامعههاي اجهمکاري با بخش
  . پردازدخصوصی به ایفاي نقش در توسعه می بخش

Motaghi (2017)  ي اجتماعی بر رشد  بررسی نقش توسعه« در تحقیقی با عنوان
و با استفاده از تخمین مدل )» موردي: کشورهاي ایران و ترکیه  ي مطالعهاقتصادي (
یافته و با رویکرد اصلی مدل بلوم و ی و با استفاده از تابع کاب داگالس تعمیماقتصادسنج

 ي هاي توسعهدیگران که بر اساس ساختار جمعیتی شکل گرفته است نشان داد که شاخص
شوند و به اجتماعی از عوامل اثرگذار در رشد اقتصادي در کشورهاي مذکور محسوب می

اجتماعی مورد استفاده در  ي هاي توسعهشاخصصورت میانگین یک واحد افزایش در 
بخشد که این عامل به واحد رشد اقتصادي در این کشورها را بهبود می 5/3تحقیق حدود 

عی در کنار اجتما ي تأثیرگذاري باالي رشد اقتصادي از توسعه ي دهندهخوبی نشان
  باشد. فاکتورهاي اقتصادي می
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Bonjar & et. al. (2015) اجتماعی از  ي رویکردهاي توسعه« ا عنوان در تحقیقی ب
و با استفاده از روش کیفی و » هاي علوم اجتماعیدیدگاه اعضاي هیئت علمی گروه

اجتماعی در  ي شوندگان به اهمیت توسعهمصاحبه ي مبنایی نشان دادند که همه ي نظریه
ح قابل قبولی از ایران هنوز نتوانسته است سطو يکشور اعتقاد دارند و معتقدند که جامعه

تر و پررنگ ،اجتماعی در کشور ي اجتماعی را پیاده کند و موانع توسعه ي توسعه
اند و براي نیل به توسعه اجتماعی در کشور باید به نحوي تأثیرگذارتر از عوامل توسعه
پایین بودن  ،نبود احزاب مستقل ،نداشتن مشارکت اجتماعی ،اصولی با نبود جامعه مدنی

 ،توسعه نیافتگی فرهنگی ،حضور پر رنگ دولت در همه عرصه ها ،و اعتماد سطح امنیت
  تقابل سنت و نوگرایی و... مقابله کرد .  

Azizi and Hashemyan (2015)  بررسی عوامل تأثیرگذار بر  « در تحقیقی با عنوان
دند و با استفاده از روش پیمایش نشان دا» اجتماعی و اقتصادي در شهر اصفهان  ي توسعه

احساس عدالت اجتماعی و  ،برابري قدرت خرید ،رفاه فردي ،متغیرهاي کیفیت زندگی
اجتماعی و  ي بینی متغیرهاي توسعهدرآمد سرانه به ترتیب داراي بیشترین سهم براي پیش

  اقتصادي شهروندان اصفهان هستند. 
Fazeli & et. al. (2013)  ا و هشاخص ،اجتماعی ي توسعه« در تحقیق با عنوان

نجش این مفهوم از هاي متعددي که براي سو با بررسی شاخص» ایران در جهان جایگاه 
 ي هاي مختلف ارائه شده است نشان دادند که وضعیت کنونی توسعهسوي این سازمان

منطقه از  ي گانه 16اجتماعی در ایران در مقایسه با سایر کشورهاي جهان و کشورهاي 
ر و ر نیست و نیازمند تأمل جدي پیرامون چرایی این اموضعیت چندان مناسبی برخوردا
  . چگونگی بهبود و تغییر آن است

Mosaei (2009)  ي اجتماعی و توسعه ي بین توسعه ي رابطه« در تحقیقی با عنوان 
اقتصادي و  ي توسعه ،اجتماعی ي و با استفاده از بررسی مفاهیم توسعه» اقتصادي
اجتماعی را بصورت عام تعریف کنیم شامل  ي توسعههاي آنها نشان داد که اگر  شاخص

 اقتصادي ي از توسعه کامالً ،شود اما اگر بصورت خاص تعریف گرددتوسعه اقتصادي هم می
ي اجتماعی در  اقتصادي و توسعه ي متمایز است. از لحاظ تاریخی نیز ارتباط توسعه

ورهاي در حال توسعه است. متفاوتی از کش ي داراي تجربه ،کنونی ي یافتهکشورهاي توسعه
اقتصادي باعث وخیم  ي توجه صرف به توسعه ،که در کشورهاي در حال توسعه در حالی

ابتدا  یافتهعی شده است اما در کشورهاي توسعهاجتما ي هاي توسعهشدن وضعیت شاخص
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ها ي اجتماعی شده و سپس این شاخص هاي توسعهباعث وخیم شدن وضعیت شاخص
  .اندبهبود یافته

  
  ب) تحقیقات خارجی

Vogelgesang (2016)  دولت در رفاه اجتماعی  ي تأثیر اندازه« در تحقیقی با عنوان
اجتماعی منوط به  ي بین رفاه و توسعه ي نشان داد که رابطه» یافته کشورهاي کمتر توسعه

پرورش و هاي باشد و از نظر وي شاخصهاي کالن دولت میگري و برنامهفرایند هدایت
ویژه در ي اجتماعی بهترین عوامل در افزایش کیفیت توسعهگذاري انسانی از مهمرمایهس

  جهان سوم است. 
Caporale & et. al. (2015)  ي بین توسعه ي بررسی رابطه« در تحقیقی با عنوان 

و با استفاده از روش و تکنیک » اروپا ي عضو جدید اتحادیه 10مالی و و رشد اقتصادي در 
GMM اند و ن داد که بازارهاي سرمایه و سهام هنوز هم در این کشورها توسعه نیافتهنشا

به صورت محدود  ،اینکه رشد اقتصادي در این کشورها با توجه به فقدان بخش مالی عمیق
  توزیع شده است. 

Yeh & et. al. (2013)  بررسی تأثیرات ساختار مالی بر رشد « در تحقیقی با عنوان
و با استفاده از روش برآوردگر میانگین » کشور  40نات رشد بر روي اقتصادي و نوسا
نشان دادند که رشد اقتصادي بلند مدت در کشورهاي داراي نظام  )PMG( گروهی ترکیبی

دهد نشان می PMGهاي  . دوم اینکه برآوردها و تخمینتر است مالی مبتنی بر بازار سریع
دار و مثبت نوسان رشد از نظر آماري معنی بلند مدت میان ساختار مالی و ي که رابطه

  است. 
Tremblay (2009) ي پیشرفت اقتصاد اجتماعی جهت توسعه« اي با عنوان در مقاله 

هاي اقتصاد اجتماعی تابع توجه نشان داد که مفاهیم و چارچوب» ي اقتصادـ  اجتماعی
ط ی توسها و کنش مشارکتسیاست عمومی توسط دولت ،فزاینده تحلیل آکادمیک

اند. توجه رو به رشد المللی بودهنی هم در کانادا و هم به شکل بینمد ي هاي جامعه جنبش
 ،محیطیي تالش براي بررسی مباحث زیست دهندهنشان )SE( به مفهوم اقتصاد اجتماعی

جوامع و  ،پایدار مردم يباشد که بر توسعهاي میاقتصادي و اجتماعی مربوطه داخلی
هاي  ها بر مقوله. یافتهگذاردي بشري جهانی اثر میت وابسته به داخل توسعهها و ماهی ملت

هاي  مدنی در حوزه يها و جامعههاي بکار رفته توسط دولتمربوط به ابزار سیاست و برنامه
  المللی تأکید دارند.مختلف از نظر بین
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Jong-A-Pin (2006) ختلف با استفاده از روش تحلیل عاملی به بررسی آثار م
ثباتی در درون نظام بی ،اعتراضات مدنی ،هاي سیاسی خشونت ثباتی سیاسی (انگیزه بی

. بر اساس پرداخته است 2003تا  1984ي  کشور طی دوره 98سیاسی) بر رشد اقتصادي 
داري بر رشد اقتصادي باتی نظام سیاسی اثر منفی و معنیثدر مجموع بی ،نتایج مطالعه

  هاي سیاسی اثر متفاوتی بر رشد اقتصادي خواهد داشت. لف شاخصدارد اگر چه ابعاد مخت
Stiglitz (2002)  ندازهاي به دست امشارکت و توسعه و چشم« در تحقیقی با عنوان

میان توسعه اقتصادي و اجتماعی را بررسی  يرابطه» هاي جامع توسعه آمده از پارادایم
 ،میان دموکراسی و رشد معتقد هستندکند و با دیدگاه افرادي که به وجود مبادله  می

گفتگوهاي آزاد و ارتقاي  ،کند که دستیابی به اجماع . این مقاله ادعا میمخالفت کرده است
  .    مدت هستندپایدار بلند يهاي اصلی توسعهي مدنی فعال مؤلفهجامعه

که بیشتر این تحقیقات با توان نتیجه گرفت  بندي تحقیقات انجام شده میاز جمع
 ها و نظریات کشورهاي مختلف مخصوصاًدیدگاهاستفاده از رویکرد کمی و با استفاده از 

یکی از است که این نظریات با شرایط کشور ما همخوانی ندارد.  اروپا و آمریکا صورت گرفته
آوري و تجزیه و تحلیل این است که محقق ابزار اصلی جمع هاي تحقیق کیفی مشخصه

شود و چون تحقیق کیفی بر  از طریق ابزار انسانی گردآوري می اطالعات است و اطالعات
لذا لزوم هاي آن از توصیف غنی و عمیق برخوردارند.  فرایند معنا و فهم تمرکز دارد، یافته

اجماع نظري از انجام تحقیقات بیشتر با استفاده از رویکرد کیفی و دستیابی به یک 
اجتماعی، بیش از پیش در کشور ما احساس ـ  اقتصادي يتوسعه يزمینه صاحبنظران در

شود. بنابراین تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و به روش دلفی به یک اجماع  می
ـ  اقتصادي ينظري در رابطه با دیدگاه نخبگان علوم اجتماعی کشور درباره توسعه

  بیان کرده است. اجتماعی دست یافته و اقدامات پیشنهادي آنان را براي نیل به این امر 
 

  پژوهش نظري مبانی
علوم اجتماعی مطرح  ياخیر در حوزه يدر میان مباحث متعددي که در چند دهه

است. توجه  بوده اي برخوردارشده، بحث توسعه از گستردگی و اهمیت قابل مالحظه
شناسی، شناسی، اقتصاد، سیاست، مردمان مختلف علوم اجتماعی چون جامعهنظرصاحب
فرهنگی، وجود رویکردهاي متعدد نظري،  يسیاسی و توسعه ياجتماعی، توسعهعلوم 

المللی گواهی بر اي و در نهایت توجه محافل علمی و بینتأکید بر انجام مطالعات چندرشته
این گستردگی و اهمیت است. اصطالح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم 
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 ي توسعه يمعناي خروج از لفاف است. در قالب نظریهتوسعه در لغت به  يمطرح شد. واژه
هاي مربوط به آن است که جوامع براي سنتی و فرهنگ و ارزش ي لفاف همان جامعه

   ).Azkia and Ghafari, 2008( متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند
و سپس با هاي آن شاخصهاي مختلفی دارد که در ادامه ابتدا توسعه ابعاد و شاخص

  پردازیم.اجتماعی می ياقتصادي و توسعه يتوجه به موضوع تحقیق به توضیح توسعه
  

  هاي توسعهشاخص
هاي سازمان ي هاي توسعه از گذشته تاکنون به عهدهطراحی قالب شاخص بطور کلی

المللی بوده است که به منظور نظارت بر وضعیت کشورها در هر مقطع (تحلیل ایستا) و بین
ت که به تعدادي هایی را معرفی کرده اسشاخص ،)تحلیل پویال شرایط زندگی در آنها (تحو

  شود:از آنها اشاره می
) عبارت GDPمحصول ناخالص داخلی ( :ناخالص داخلی و درآمد ملی سرانه تولید - 1

نهایی در یک جامعه در طول یک سال  ي است از مجموع ارزش کاالها و خدمات تولید شده
. به نظر وضعیت کالن اقتصادي است ي دهندهترین متغیر نشانن شاخص برجستهمعین. ای

مکنت بیشتري  قدرت و ،از ثروت ،رسد کشوري که تولید ناخالص داخلی بیشتري داردمی
مین نماید. تري تأهاي آحاد جامعه را به نحو مطلوبتواند نیازمنديبرخوردار بوده و می

شود. بر خص فوق بر جمعیت کشورها تعیین میقسیم شاشاخص درآمد ملی سرانه نیز از ت
را به چهار گروه داراي  اساس شاخص فوق بانک جهانی از لحاظ سطح درآمدي کشورها

 و کشورهاي با درآمد باال درآمد متوسط به باال ،درآمد متوسط به پائین ،یندرآمد پای
  .بندي کرده استتقسیم
یافتگی یک توسعه ي در سنجش درجهیکی از معیارهاي مهم : توزیع درآمد - 2
عبارت بهتر بیشتر بررسی و تحلیل الگوي توزیع درآمد میان این کشورهاست. به ،اقتصاد

ید برخورداري بیشتر آحاد ؤم الزاماً ،بودن درآمد یا تولید ناخالص ملی سرانه یک کشور
مد فوق بنابراین الزم است مشخص سازیم درآ ،مزبور از مواهب مادي نیست ي جامعه

هاي مختلف درآمدي توزیع شده است. از تلفیق دو معیار چگونه بین افراد جامعه و گروه
توان شاخص وسعت فقر را که شاخصی مهم در فوق (درآمد ملی سرانه و توزیع درآمد) می

طور کلی در هر سطح استخراج نمود. به ،شودیافتگی یک کشور محسوب میتوسعه ي درجه
. براي میزان فقر نیز بیشتر است ،تر باشدهر چه توزیع درآمد ناعادالنه ،نهاز درآمد ملی سرا

شود که شود. این ضریب با نسبتی تعریف میین مورد از ضریب جینی استفاده میسنجش ا
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برابري بیشتر در توزیع درآمد یا  ،: یک ضریب جینی پایینارزشی بین صفر و یک دارد
  .کندباالتر توزیع نابرابر را مشخص مییب جینی دهد در حالی که ضررانشان می ثروت

توان گفت طور خالصه میبه :به آموزش عمومی و بهداشت همگانی دسترسی - 3
اقتصادي هر کشور در گرو ظرفیت و توان تولیدي آن کشور است و دو عامل  ي توسعه

انی و انس ي میزان انباشت سرمایه ،اصلی در شکل گیري ظرفیت و توان تولیدي هر کشور
 ي هاي مهم در سنجش درجهفیزیکی است. بر این اساس یکی از شاخص ي سرمایه
گسترش امکانات آموزشی و دسترسی آسان و رایگان آحاد جمعیت  ،یافتگی کشورها توسعه

 ي ها به سرمایهمیزان توجه دولت ،هاکانات مذکور است چرا که این شاخصکشورها به ام
رشد و  ي ترین موتور محرکهعنوان مهمابع انسانی را بهگذاري در منی و سرمایهانسان

اي دو سویه است. بهداشت و توسعه رابطه ي . رابطهسازداقتصادي منعکس می ي توسعه
که بهداشت نیز  در حالی ،اقتصادي به بهبود بخشیدن وضع بهداشت تمایل دارد ي توسعه

  .اقتصادي سهیم است ي در توسعه
یه سه معیار این شاخص سطح توسعه هر کشور را بر پا :1شاخص توسعه انسانی - 4

بر اساس درآمد سرانه تعدیل شده یا قدرت خرید) سطح آموزش (بر استاندارد اقتصادي (
د شرایط تحصیل در سه نویسی از افراد واجن باسوادي بزرگساالن و میزان ناماساس میزا

 کندگیري میگی) اندازهمیزان امید به زند بر اساسمقطع تحصیلی) و سطح بهداشت (
)Norbakhsh, 2016:23-28.(  

هاي اقتصادي فرایندي است که در طی آن شالوده ي توسعه :2توسعه اقتصادي
طوري که حاصل چنین دگرگونی و تحولی شود بهاقتصادي و اجتماعی جامعه دگرگون می

توزیع و  ،هاي تولیدياول کاهش نابرابري اقتصادي و تغییراتی در زمینه ي در درجه
الگوهاي مصرف جامعه خواهد بود. در این مبناست که گفته شده براي آنکه تولید اقتصادي 

با  ،اي محصوالت و درآمدهااي بهم پیوسته متشکل از مجموعهباید شبکه پدید آید لزوماً
هاي متقابل با هاي داخلی و با در نظر گرفتن وابستگیموجودي ي توجه به منابع و کلیه

اي و همچنین به منظور توزیع آورد. لیکن براي اخذ چنین نتیجهکشورها پدید گر ید
باید به استقرار ساختار و نهادهاي  ،درآمد ملی و بهبود سطح زندگی ملت ي عادالنه
طرز فکرها  ،. انطباق رفتارهاصادي منطبق با شرایط جدید پرداختاجتماعی و اقت ،سیاسی
 الزاماً ،خود باید مطمح نظر قرار بگیرد. چه توسعه ي هاي اجتماعی نیز به نوبهو نقش

                                                 
1 human development index 
2 economic development 
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باشد. اصالحات اي زنده میعنوان مجموعهاجتماعی و ترقی جامعه به ي متضمن توسعه
هاي طرز فکر نیز اغلب براي بدست آوردن چنین آهنگی تبدالت نهادي و دگرگونی ،اساسی

   ).Smelser, 2002( رسنددر ترقی ضروري به نظر می
عنوان کوششی براي بهبود سعادت مردم و در یک تعریف کلی به :1اجتماعیتوسعه 

عنوان یک مکمل شود. این مفهوم گاه بهیکپارچگی مردم در فرایند توسعه محسوب می
عنوان یک رقیبِ جایگزین آن منظور اقتصادي محور و گاه به يسودمند براي توسعه

قش نهادهاي دولتی در پاسخگویی به اجتماعی عالوه بر ن ي گردد. در مدل توسعه می
. رشد رویکرد گیرندتوجه قرار می هاي افراد و جوامع موردظرفیت ي توسعه ،نیازهاي انسانی

هاي پایانی . در سالحاکمیت گفتمان اقتصادي توسعه را تضعیف کرد ،اجتماعی ي توسعه
آمد ولی نظر میمثابه یک جریان پیروز به  گفتمان اقتصادي نئولیبرال به ،قرن بیستم

محیط  ،سبز ي توسعه ،پایدار ي پیدایش مفاهیم و رویکردهاي جدید همچون توسعه
محلی این جریان به ظاهر  ي انسانی و توسعه ي توسعه ،اجتماعی ي سرمایه ،گرایی زیست

  ).Ghaneei Rad, 2005( پیروز را به چالش کشید
  
  ها و رویکردهاي توسعه اقتصادينظریه

  2زينظریه نوسا - 1
مکتب نوسازي محصول تاریخی سه رویداد مهم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم 

عنوان یک ابرقدرت در سطح جهان، گسترش است که عبارتند از: ظهور ایاالت متحده به
هاي استعماري اروپایی در آسیا، آفریقا و  امپراطوري يجنبش جهانی کمونیسم و تجزیه
رهاي جهان سوم، از هر دو نظریه اي توضیح نوسازي کشوآمریکاي التین. مکتب نوسازي بر

گرایی، تغییر اجتماعی تکامل ي بهره گرفت. طبق نظریه "کارکردگرایی"و  "گراییتکامل"
طور بازگشت به پیشرفت و تدریجی است که جوامع بشري را به خطی، روفرایندي تک

دهد و در مسیر حرکت  ق میپیشرفته سو ي ابتدایی به یک مرحله ي ناپذیري از یک مرحله
چنین فرضی، محققین  ي کند. بر پایه به سوي تکامل، جوامع را بیشتر به یکدیگر شبیه می

اند. به اعتقاد آنها نوسازي طور ضمنی در نظریات خود مطرح کردههایی را به نوسازي ویژگی
به  رو قابل بازگشت، یک فرایند مرحله به مرحله، تجانس آفرین، اروپایی شدن، غیر

 ي پیشرفت و طوالنی است. سایر فرضیات مشترك میان محققان نوسازي از نظریه
                                                 
1 social development 
2 renovation theory 
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محققان نوسازي تحت تاثیر این نظریه، نوسازي را  و کارکردگرایی اقتباس شده است
  ).Azkia & et. al., 2013:31-32( دانند زا میدهنده و درونیافته، انتقالفرایندي نظام

 ي جهان سوم را از طریق منشور تجربه ي زي موانع توسعهپردازان مکتب نوسانظریه
بینند. در این دیدگاه رشد غنی شمال حاصل استثمار جنوب نیست،  شمال می ي توسعه

هاي فرهنگی و نهادهاي بلکه حاصل کشف رموز پایداري رشد اقتصادي است. ارزش
تجدد آمیخته شمال هستند با مفهوم  ي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي که کلید توسعه

هاي سنتی سازماندهی حذف تدریجی روش ي اند. نوسازي اروپایی دربرگیرنده شده
پردازان این مکتب است. حال عناصر اصلی نوسازي چیست؟ مشخصاتی که نظریهاجتماعی 
هایی وجود دارد که  کنند بسیار متفاوت است اما در میان موارد ارائه شده، ویژگی ارائه می

گیرد: سکوالریزم (افول اهمیت مذهب در زندگی اجتماعی و  ید قرار میکأرد تبیشتر مو
هاي فرهنگی)، شهرنشینی، گسترش علم و تکنولوژي، افزایش تحرك اجتماعی، نظام پاداش

هاي هاي شخصی، پذیرش نوآوري اجتماعی بر اساس لیاقت و شایستگی نه موقعیت
قدرتمندان سیاسی در زندگی  هایی که ها، محدودیت کنترلاجتماعی و تنوع دیدگاه

ویژه ظهور فضاي خصوصی، برقراي حاکمیت قانون کنند، به اعی و اقتصادي ایجاد میاجتم
  ).Saei, 2015:82-83( نیروي کار در جامعه ي بخش گسترده ي و توسعه

همان  ،اندازي را معادل توسعه در نظر گرفتهاز آنجا که برخی اندیشمندان نوس
براي نوسازي هم صدق  ،شود هایی که براي توسعه ذکر می بندي قهها و طب بندي تقسیم

اجتماعی و روانی سخن  ،فرهنگی ،اقتصادي ،توانیم از نوسازي سیاسیکند؛ بنابراین می می
  ). Naghdi and Hesari, 2012: 4( بگوییم
  

   1نظریه وابستگی - 2
. اینان معتقد پس از انتقادات وارد شده به نوسازي دیدگاه وابستگی مطرح گردید

ساز و کار اصلی  ،ها) و سیاسیط اجتماعی در بین نخبگان حقوقی (شرکتببودند که روا
هاي اجتماعی کشورها و جوامع فقیر ها ویژگیدارانه است. در این دیدگاهاستثمار سرمایه

 ي آنان با ابزار تولید و ناسازگاري ذاتی بین منافع طبقه ي یکسره از نقطه نظر رابطه
سودمند بین  شد. امکان (یا ضرورت) رابطه متقابالًداري و کارگري تفسیر می ایهسرم

از نظر  ،یا طیف بسیار متنوع کشورهاي در حال توسعه ،کارگران و صاحبان سرمایه
آن سرنوشت خود را  ي که فقرا بتوانند بوسیله ـ غیر از انقالب ـ یا راهبردهایی ،موفقیت

                                                 
1 dependency theory 
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 ,Taj Bakhsh( ماندشد و یا به کلی مسکوت میر ذکر میبسیار به اختصا ،بهبود بخشند
2006:532.(  

  : شودکالسیک و جدید تقسیم می ي به دو شاخه نظریه وابستگی
یکی از متفکران کالسیک  1پل باران ي این دیدگاه بر اندیشهوابستگی کالسیک:  - 1

ته است. ریزي این نظریه نقش اساسی داشوابستگی مبتنی است. او در پی ي هنظری
آمریکاي التین  ي هوابستگی بر اثر بکارگیري کار پل باران در مطالع ي هنظری ي هتوسع

بین کشورهاي مرکزي با  ي بوده است. در این دیدگاه رابطه 2توسط آندره گوندره فرانک
کشی استوار است. استمرار و شدت این رابطه موجب ثروتمند شدن اقماري بر بهره

فقیرتر شدن کشورهاي اقماري خواهد بود. از این رو  کشورهاي قطب مرکزي و
  . درونی به عوامل خارجی مربوط است افتادگی کشورهاي جهان سوم به جاي عوامل عقب

وابستگی ریشه دارد  ي این دیدگاه در مطالعات اندیشمندان نظریهوابستگی جدید:  - 2
دیدگاه جدید وابستگی  ي عهتر است. او در توساز همه مهم 3جدید پیتر اوانز ي هو در دور

. اوانز در بیان دیدگاه خود که عنوان تري داشته استطور روشن و مشخص نقش عمده به
ندیشمندان دیدگاه را براي آن انتخاب کرده است از بررسی دیدگاه ا» گونهوابسته ي توسعه«

اوانز  .پردازداین دیدگاه می کند و در نهایت به طرح اصول و مباديکالسیک شروع می
وابستگی را به دلیل غفلت از بررسی  ي امپریالیسم و برداشت کالسیک از نظریه ي نظریه

جهان سوم مورد انتقاد قرار داده و بر این نکته  ي علل داخلی در توسعه و یا عدم توسعه
نگ با هم به تأکید ورزیده است که باید عوامل داخلی و خارجی را در یک ارتباط هماه

. او برزیل در توسعه و وابستگی است ي هأکید اوانز بر نقش برگزیدگان جامع. تحساب آورد
و  داخلی ،داري خارجیوع برگزیده چون برگزیدگان سرمایهدر سیستم اقتصادي سه ن

. در دیدگاه او دو اصطالح توسعه و وابستگی در یک دولتی را به رسمیت شناخته است
اي از بستگی وجود دارد نوع یا درجهه واعبارت جمع شده است یعنی در عین حال ک

یک مثال خاص از وابستگی » توسعه توأم با وابستگی . « شودیافتگی نیز حاصل میتوسعه
. داخلی و خارجی مشخص گردیده است ي ترکیب یا همکاري سرمایه ي هاست که به واسط

در  دولت هم در این مجموعه مشارکت دارد و یکی از علل توسعه و وابستگی است که

                                                 
1 Paul Baran 
2 Andre Gundreh Frank 
3 Peter Evans 
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کند و نقش سازماندهی و هماهنگی بین دیگر نیروها را جهت کسب منافع خود عمل می
  ).Azad Armaki, 2011:130-133( نیز بر عهده دارد

  
  استراتژي تعدیل ساختاري

صدد ترجیح قلمروي اقتصادي و طرد و نادیده انگاري سایر  تعدیل ساختاري در
ثیر اقتصادهاي و تحت تأ 1980 ي دهههاست. این رویکرد در اوایل و اواسط  جنبه

 ،المللی پولصندوق بین» اجماع واشنگتن « در  و 1989نئوکالسیک سر برآورد. در سال 
یکدیگر به توافق داري آمریکا پیرامون برخی مسائل اقتصادي با بانک جهانی و وزارت خزانه

ثیر قرار داد. أسال بعدي به شدت تحت ت 15هاي توسعه را طی گذاريرسیدند که سیاست
سازي خصوصی ،گراي کینزي و تجویز تقلیل نقش دولتبر نقد دولت رفاه این توافق عمدتاً

 هاي تعدیل ها که در چارچوب سیاست . این سیاستهاي بازار آزاد متمرکز بود سیاستو 
المللی پول مطرح شدند و خود ویلیامسون نیز بعدها ساختاري بانک جهانی و صندوق بین

تغییر جهت  - 2 ؛هاي مالی انداز از راه سیاستافزایش پس - 1ا مدون کرد عبارتند از: آنها ر
اصالح مالیاتی و برقراري مالیات بر زمین از  - 3 ؛ها هاي اجتماعی دولت به نفع هزینه

 -5 ؛افزایش نظارت بانک جهانی -4 ؛هایی که نسبت به محیط زیست حساس باشد راه
بنا کردن  -7 ؛ايکردن (آزادسازي) تجارت بین منطقهرالیزه لیب - 6 ؛رقابتی کردن نرخ ارز

سسات مالی ایجاد مؤ - 8؛ زداییسازي و مقرراتاقتصاد رقابتی کامل از راه خصوصییک 
 ؛قوي بودجه و ایجاد دستگاه قضایی مستقل ي کلیدي مانند بانک مرکزي مستقل و اداره

تعریف روشن از دستیابی به  ي ارائه - 10 ؛هاي آموزشی ابتدایی و متوسطه افزایش هزینه - 9
  ). Azkia & et. al., 2013: 354-359( حقوق مالکیت براي همه بود

  
  هاي آن توسعه اجتماعی و شاخص

اجتماعی به مثابه  ي اجتماعی است. توسعه ي توسعه ،ترین ابعاد توسعهیکی از مهم
شود و صادي لحاظ میي اقت رویکردي مستقل است که در آن هم توسعه ،یک کل یکپارچه

بهداشتی و امثال آن را در  ،آموزشی ،علمی ،فرهنگی ،هم سایر انواع توسعه از قبیل سیاسی
هاي ساختاري در توان هم مجموعه دگرگونیي اجتماعی را می . توسعهگیردبر می

سیاسی و اقتصادي جامعه تلقی کرد و هم یکی از  ،اجتماعی ،ساختارهاي فرهنگی
ها و منابع مولد براي توانمندي انسان ،ایی و ظرفیت جامعه در سازماندهیپیامدهاي توان

  ). Bonjar & et. al., 2015:60( رو در نظر گرفت هاي پیشها و چالشمواجهه با فرصت
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اجتماعی مربوط  ي باب توسعه به لحاظ تاریخی اولین سند مهم سازمان ملل متحد در
المللی و سنجش معیارها ي تعریف بین ن دربارهاست. گروهی از کارشناسا 1954به گزارش 

گزارش  ،اجتماعی که در آن زمان سطوح زندگی نامگذاري شده بود ي و سطوح توسعه
شامل  ،بهداشت - 1هاي این گزارش عبارت بودند از: . شاخصمفصلی را تهیه کرده بودند

 ؛آموزيمهارت واد وآموزش و پرورش شامل م -3 ؛غذا و تغذیه - 2 ؛شناختی شرایط جمعیت
مسکن  - 8 ؛حمل و نقل - 7 ؛اندازهامصرف کل پس - 6؛ وضعیت اشتغال - 5 ؛شرایط کار - 4

 - 12؛ امنیت اجتماعی - 11 ؛تفریح و استراحت - 10 ؛پوشاك - 9 ؛شامل تسهیالت خانگی
ل با شناخت از این موضوع که سازمان مل ،پیرو این سند و گزارش. هاي بشري بودندآزادي

لیستی از  ،قرار است پیشرفت هر یک از این اجزا را مورد سنجش قرار دهد هایی کهشاخص
امید به زندگی در هنگام  - 1هاي داراي اولویت را پیشنهاد کرد که عبارت بودند از: شاخص

میانگین ملی تأمین مواد غذایی بر حسب  - 3 ؛میزان مرگ و میر نوزادان - 2 ؛تولد
 - 4 ؛هاي مورد نیاز سه با مقدار برآورد شده کالريایهاي مورد نیاز سطح جزئی در مق کالري

نسبت درصد جمعیت  - 5 ؛اندنویسی کردهساله که در مدارس نام 14تا  5ان نسبت کودک
نسبت  - 6 ؛کل این جمعیت و توزیع آن از لحاظ جنسیتی ،با سواد باالتر از یک سن خاص

نسبت درصد توزیع  - 7 ؛يعبارت دیگر درصد بیکار معیت فعال از لحاظ اقتصادي یا بهج
مصرف  - 8 ؛هاي اصلی صنعتی و شغلیبنديال از لحاظ اقتصادي بر اساس طبقهجمعیت فع

فردي به صورت نسبتی از درآمد و شاخص تغییرات ناشی از آن بودند. از آن زمان تا اوایل 
هاي دیگري شاخص ،اجتماعی ي تر وضعیت توسعهنود میالدي براي توصیف دقیق ي دهه
هاي بهزیستی و مراقبت ها بیشتر در حوزهبه مرور طراحی شدند که این شاخص نیز

  ).Fazeli & et. al., 2013:156( اجتماعی قرار می گرفتند
اي در طی سالیان هاي بکار گرفته شدهبندي از شاخصدر مجموع اگر بخواهیم دسته

هاي یم چنین شاخصتوانمی ،انسانی و اجتماعی ارائه دهیم ي اخیر براي سنجش توسعه
 ،بندي کنیم: نخستین دسته به شرایط زندگی: بهداشتپیشنهادي را در چهار دسته طبقه

دوم  ي دسته دسترسی به آب و تسهیالت بهداشتی و مشابه آنها اشاره دارد. ،مسکن ،تغذیه
 ،هاروزنامه ،هاکتابخانه ،آموزش و پرورش ،سوادآموزي ،هاي اطالعاتی و فرهنگیبه جنبه
پردازد. سومین دسته مربوط به مسائل اجتماعی: حقوق و هنرهاي زیبا میتئاتر  ،موسیقی

فساد  ،استعمال مواد مخدر ،کودکان کار ،امنیت فردي ،برابري ،مشارکت ،وضعیت زنان ،بشر
: هاي مربوط به ذهن و جان آدمیچهارم نیز شاخص ي . دستهو وضعیت محیط زیست است



1400تابستان  ،4 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه صلنامهف  94  

 امید به زندگی و مشابه آنها است ،آرامش ،رضایتمندي ،احساس امنیت ،خوشبختی
)Akbari, 2001:34.(   

  
  هاي توسعه اجتماعی نظریه

توان مالحظه نمود که اجتماعی پنج دیدگاه نظري اصلی را می ي توسعه ي در زمینه
  به شرح زیر است:

ه ثر از پذیرش حق برخورداري از نیازهاي اولیأمت »:نیازهاي اولیه« رویکرد  - 1
. هدف عنوان حقی بشري است) بهپوشاك و مسکن ،خوراك ،بهداشت ،ها (آموزش انسان

اي ـ امري که از جامعه اجتماعی برآورده کردن کل نیازهاي اساسی بشریت ي اصلی توسعه
است و هدف  ـ کندها فرق میها و محدودیتگرایش ،با توجه به نیازها دیگر ي به جامعه

   .شودی محسوب میلیدي بهبود کیفیت زندگک
اجتماعی برقراري نظم  ي که بر اساس آن هدف اصلی توسعه »:تکاملی«رویکرد  - 2

جتماعی به شرط ا ي آن یکپارچگی اجتماعی است و وقوع توسعه ي اجتماعی و نتیجه
فرهنگی و اقتصادي است. بر اساس این دیدگاه  ،سیاسی ،هاي انسانینهادینه شدن توسعه

ماعی پیشرفتی خطی و پیچیده دارد که نتایج هر یک از مراحل با اجت ي فرایند توسعه
  .شودلیل به آن رویکرد تکاملی گفته میبه همین د ،مراحل قبلی ارتباط تنگاتنگی دارد

فرهنگی و  ،اقتصادي ،سیاسی ي توسعه ي که چهار حوزه»: ارکردگراییک«رویکرد  - 3
را داراي هویت و کند و هر یک می ي ملی مطرحعنوان چهار عنصر توسعهاجتماعی را به

اجتماعی به معناي بسط و تحکیم اجتماع  يداند. در اینجا توسعهاستقالل نسبی می
حیات اجتماعی انسان در هر جامعه است  ي هاي چهارگانهاي است که یکی از حوزه جامعه

مطلوب است که توسط بعد هنجاري  ي اجتماعی رسیدن به نقطه ي و هدف توسعه
  .شود اجتماعی مشخص می ي هتوسع

هاي بنیادي در ساختارها و روابط فرایند ایجاد دگرگونی»: ساختارگرا«رویکرد  - 4
 ،پاسخگو کردن کارگزاران ،انسجام اجتماعی ،اهداف ادغام اجتماعی ي اجتماعی با انگیزه
   .اجتماعی است ي هاي صاحب قدرت توسعهامکانات و سازمان

اجتماعی و  يتوسعه :»کپنهاگ  ي بیانیه« ی یا رویکرد بر اساس رویکرد تلفیق - 5
عدالت اجتماعی براي نیل به صلح و امنیت و تداوم آن براي ملت ضروري است و بر این 

 ي اجتماعی و حفظ محیط زیست در رابطه ي توسعه ،اقتصادي ي مهم تأکید شده که توسعه
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دهند که هدف آن ارتقاي شکیل میپایدار را ت ي متقابل با یکدیگر بوده و چهارچوب توسعه
  ).Joghtaei & et. al., 2016:67-68( آحاد بشر است ي کیفیت زندگی براي همه

  
   1استراتژي نیازهاي اساسی

شروع شد و به طرح  1970طرح موضوع تأمین نیازهاي اساسی از اواسط دهه 
اصلی و  ي تههاي محروم و فقیر در جهان سوم کمک کرد. هسافزایش رفاه گروه ي مسأله

هاي درآمدي به جاي گروه هدف قرار دادن گروه نظري الگوي نیازهاي اساسی آن است که
هاي کم انداز آنها) برعکس باید گروهادعاي باال بودن میل نهایی به پسبا باالي جامعه (

. چون گسترش یک ي توسعه باشدهاریزي و برنامههدف نظام برنامه ،درآمد و میان درآمد
تر از تر و قويسریع ...) مجموعاً پوشاك و ،خوراك ،انبوه و همگن (مانند مسکن بازار

دي بلند مدت و تحوالت باعث رشد اقتصا ،سیاست انبساط تقاضا در گروه درآمدي باال
اسی ها و اقدامات الزامی و پیشنهادهاي الگوي نیازهاي اسگردد. سیاستساختاري می

  :عبارتند از
هاي عمومی به منظور افزایش رفاه گروهخدمات  ي هاي ارائهاصالح و بسط روش - 1

ها و واحدهاي تولیدي کوچک و فع موانع از سر راه گسترش فعالیتر - 2 ؛محروم و فقیر
اسب اقتصادي همانند سیاست پولی (اعطاي هاي منخاصه از طریق اعمال سیاست ،کاربر

هاي سیاست تجاري وضع تعرفه ،)هاي مالیاتیسیاست مالی (معافیت ،)بهرههاي کموام
و تخصیص منابع مناسب براي  بکارگیري - 3 ؛حمایتی و اعمال اقدامات قانونی و نهادي

آوري در بسط و گسترش تحقیق و فن ،هاي تولیدزا و بهبود روشهاي مهارتآموزش
به افزایش کارایی منجر  هاي تولید کاربر و کوچک که نهایتاًخصوص گسترش تکنولوژي

گذاري براي ارتقاء میزان تولید در بکارگیري مناسب مجموعه ابزارهاي سیاست -4 ؛شود
 ،هاي آبیاري و اصالحات ارضیاصالح سیستم ،مزارع کوچک از طریق تحقیقات کشاورزي

 بازاریابی و اعطاي منابع اعتباري مناسب و سایر اقدامات مشابه ،هاي کشاورزيبیمه
)Khoshchehreh, 2006:105 .(  
  
  
  

                                                 
1 basic needs 



1400تابستان  ،4 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه صلنامهف  96  

  الگوي حکمرانی خوب
فرایندها و نهادهایی  ،حکمرانی خوب به معنی ساز و کارها ،)2002از نظر یونسکو (

منافع مدنی خود را دنبال  ،ها و نهادهاي مدنیگروه ،آنها شهروندان ي است که به واسطه
 سازند.آورند و تعهداتشون را برآورده میکنند و حقوق قانونی خود را به اجرا در میمی

  کند: بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش ویژگی زیر تعریف می
توانایی  ي اعتراض و پاسخگویی به مفهوم میزان و درجه: اعتراض و پاسخگویی -1

شهروندان یک کشور در تعیین و انتخاب دولت خود است که از طریق انتخابات آزاد از 
آزادي  ،ایانگر میزان آزادي بیانسوي مردم انتخاب شوند. این شاخص از طرف دیگر نم

. بر اساس این شاخص هر هاي جمعی استها و اجتماعات و آزادي رسانهاحزاب و تشکل
أت حاکم داشته باشند و داران و هیچقدر مردم در یک جامعه نقش بیشتري در تعیین زمام

اي جمعی استقالل داشته باشند و افرادي هها بیشتر باشد و رسانهها و انجمنحضور تشکل
پاسخگوي اعمال خود باشند و افراد آزادانه فعالیت و نظر خود را  ،که زمامدار جامعه هستند

   .وضعیت بهتري از حکمرانی خوب است ي دهندهنشان ،بیان کنند
عمده بحث این شاخص مربوط به تروریسم و  ثبات سیاسی و فقدان خشونت: -2

 ي چه کشوري از ثبات سیاسی بیشتري برخوردار باشد در زمینه هرخشونت است و 
  .کندحکمرانی خوب امتیاز باالتري را کسب می

 ،کیفیت بوروکراسی ،در این شاخص کیفیت خدمات عمومی اثربخشی دولت: -3
صالحیت حکمرانان شهري و میزان استقالل خدمات شهري از فشارهاي سیاسی مد نظر 

   .است
نظارت بر سیستم  ،هامفهوم کنترل قیمت ،در کیفیت مقرراتی ات:کیفیت مقرر -4

 ي هبانکی و مواردي از قبیل عدم تحمیل فشار بر صاحبان کسب و کار به منظور توسع
عبارت دیگر منظور از این شاخص قابلیت دولت در تدوین و . بهگیردتجارت مد نظر قرار می

هاي بخش خصوصی ور و فعالیتسبب گسترش حضاجراي سیاست و مقرراتی است که 
  .شود می

توان به اند و میاینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی حاکمیت قانون: - 5
ویژه اجراي شود. در این شاخص بهاجراي آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می

و قابلیت  اثربخشی ،آمیزآمیز و غیر خشونتهاي خشونتاحتمال وقوع جرم ،قراردادها
  .مد نظر است ،عملکرد محاکم قضائی در یک جامعه
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قابل  ي جنبه» هاي اضافی جهت انجام کارهاپرداخت«فراوانی  کنترل فساد: -6
شود که در پی آن افراد رفتاري را شامل می ،عبارت دیگر فسادتأمل در این بخش است. به

ر راستاي منافع شخصی خود عنوان مزیتی دصاحب قدرت از نفوذ خود در بخش دولتی به
برند. این شاخص هم فسادهاي جزئیو کوچک و هم فسادهاي کالن و بزرگ را در بهره می

  ). Padashziveh and Khodapanah, 2015:168-169( گیردبر می
  

   شناسی پژوهشروش
اي مناسب براي ایران بود که با توجه به اینکه هدف تحقیق طراحی یک مدل توسعه

... کشور را در نظر  اجتماعی و ،تاریخی ،فرهنگی ،هاي مختلف سیاسییژگیشرایط و و
بگیرد لذا این مسئله مستلزم استفاده از کسانی بود که در این زمینه داراي تخصص و 

بنابراین  ؛ها و ابعاد مختلف آن را فهم و درك کنندشاخص ،دانش کافی باشند و توسعه
ه هدف مورد نظر و پاسخ به سؤاالت تحقیق مناسب استفاده از روش دلفی براي دستیابی ب

تشخیص داده شد و در این پژوهش از روش دلفی کالسیک در طی سه راند استفاده 
  .کردیم

  
  تشکیل و ترکیب پانل دلفی

گیري هدفمند استفاده شده است و مطلعین شامل تمام در این پژوهش از روش نمونه
ر بوده و داراي کتاب، مقاله و یا حداقل یک اثر نظتوسعه صاحب ي کسانی بود که در زمینه

  پژوهشی بودند. 
مهم دیگري است که در تشکیل پانل باید به آن  ي تعداد مناسب براي اعضاء نکته

 ،گیري دیگر حجم نمونه به عواملی مانند امکان دسترسی به افرادتوجه کرد. مانند هر نمونه
ی دارد. در روش دلفی که اعضاي پانل باید از گردآوري اطالعات بستگ ي زمان الزم و هزینه

ر . از طرف دیگکندها افزایش پیدا میاین محدودیت ،متخصصان موضوع پژوهش باشند
عنوان هدف از کاربرد این روش با افزایش آنها دشوارتر ایجاد اتفاق نظر میان اعضاء به

نفر متغیر  1685تا  10هاي پیش بین از  ر چند تعداد اعضاي پانل در پژوهشه ،شود می
 20تا  10بوده است اما هنگامی که میان اعضاي پانل تجانس وجود داشته باشد حدود 

  .)Pawell, 2003عضو توصیه شده است (
علوم  ي دانشگاه برتر کشور در حوزه 10در این پژوهش ابتدا لیستی از اساتید 

مقاله و  ،و داراي کتابنظر بوده توسعه صاحب ي اجتماعی تهیه شد و کسانی که در زمینه
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مشخص گردیدند. سپس با کسب اطالعات مورد نیاز این افراد و  ،یا اثر پژوهشی بودند
نفر از این اساتید بحث و گفتگو گردید و پس از  40دستیابی به آدرس آنها، با نزدیک به 

اري نفر از آنها براي همک 15تنها  ،بیان عنوان تحقیق و روش تحقیق مورد استفاده در آن
  کنندگان عبارت بود از:مشخصات شرکتدر تحقیق اعالم آمادگی کردند. 

  شناسی و مسائل توسعهیک نفر فوق دکتراي جامعه - 
 شناسیدو نفر دکتراي جامعه - 
 شناسی گرایش اقتصادي و توسعهنفر دکتري جامعه 4 - 
 نفر دکتراي علوم اقتصادي 4 - 
 ی روستاییاجتماع ي شناسی گرایش توسعهیک نفر دکتراي جامعه - 
 شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعییک نفر دکتري جامعه - 
 شناسی گرایش فرهنگیدو نفر دکتراي جامعه - 
  

  تعیین سطح اتفاق نظر
در این پژوهش براي تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضاي پانل دلفی از ضریب 

ریب استفاده شده است. در جدول زیر تفسیر مقادیر گوناگون ض 1هماهنگی کندال
  هماهنگی کندال ذکر شده است:

  
  تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال :1جدول 

Table 1: Interpretation of Various Kendall Coordination Coefficient 
Values 

  اطمینان نسبت به ترتیب عوامل  تفسیر  )(Wمقدار ضریب کندال 
Kendal Coefficient 

Value Interpretation Confidence In The Arrangement Of 
Factors 

  وجود ندارد  اتفاق نظر بسیار ضعیف  0/1
  کم  اتفاق نظر ضعیف  0/3
  متوسط  اتفاق نظر متوسط  0/5
  زیاد  اتفاق نظر قوي  0/7
  بسیار زیاد  اتفاق نظر بسیار قوي  0/9

(Alidosti, 2006:16; Quoted From Smith, 1997) 
  

                                                 
1 Kendall’s coefficient of concordance (w) 
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عنوان سطح اتفاق نظر درصد به 70پژوهش میزان  با توجه به جدول فوق در این
 ي تعیین گردید. بر این اساس هر راهکار پیشنهادي مطرح شده براي دستیابی به توسعه

درصد امتیازهاي ممکن را کسب  70اجتماعی که در راند دوم و سوم تحقیق  ـ اقتصادي
امتیازدهی ناشی از که بر اساس  نمود و از آنجائیسطح اتفاق نظر را کسب می ،کردمی

کنندگان توانست کسب کند و تعداد مشارکتامتیاز می 5طیف لیکرت هر مورد حداکثر 
امتیاز  75بنابراین حداکثر امتیاز هر راهکار پیشنهادي براي نیل به توسعه  ،نفر بود 15نیز 
و امتیاز  5/52درصد از این میزان امتیاز یعنی دستیابی به  70توانست باشد و کسب می

شد و مواردي که این میزان امتیاز را کسب سطح اتفاق نظر تلقی می ي بیشتر به منزله
عنوان راهکارهاي پیشنهادي براي دستیابی به توسعه که کردند بهکسب می

 شدند.در نظر گرفته می ،آنها اتفاق نظر دارند ي کنندگان درباره مشارکت
  

  ساخت پرسشنامه دلفی
هایی از طریق پست، اینترنت و یا ابزارهاي دیگر براي  پرسشنامه ،در روش دلفی

ها براي استخراج  گردد. این پرسشنامه گروهی از متخصصان انتخاب شده ارسال می
شوند و به تدریج متخصصان را قادر  هاي طرح شده طراحی می هاي فردي به مسئله پاسخ

روش کار به این  هاي خود را طبق تکلیف محول شده پاالیش نمایند. سازند بینش می
دهند و بعد بر این اساس  کنندگان به اولین پرسشنامه پاسخ میصورت است که مشارکت

شود، آن را  ه پرسشنامه اجرا میشود. هر زمان ک دور دوم تدوین و اجرا می ي هپرسشنام
هاي دقیق و پاالیش شده، ممکن  نامند. بنابراین براي رسیدن به به پاسخ می "دوره یا راند"
  ).Mirzaei, 2016:381ست به چند دوره نیاز باشد (ا

در این تحقیق براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه در طی سه راند استفاده کردیم. 
ترین آنها در هاي مختلف توسعه که چند مورد از مهمبراي این کار نظریات و استراتژي

پیشنهادي آنها براي با دقت مطالعه و راهکارهاي  ،مبانی نظري تحقیق ذکر شده است
دستیابی به توسعه به دقت مورد نقد و بررسی قرار گرفت و با لحاظ کردن شرایط و 

اقدام براي  39تعداد  ،... ایران فرهنگی و ،اجتماعی ،سیاسی ،هاي مختلف تاریخی ویژگی
مناسب تشخیص داده شد و جهت اظهار نظر متخصصان تعیین  ي دستیابی به توسعه

 گردیدند. 
استفاده شده و از آمار  SPSSافزار از نرم ،ها ین پژوهش براي تجزیه و تحلیل دادهدر ا

... و آمار استنباطی شامل  انحراف معیار و ،توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، میانگین
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در ضریب هماهنگی کندال براي دستیابی به میزان سطح اتفاق نظر بین اعضاي پانل دلفی 
  . اده کردیمپایان راند سوم استف

  پژوهشهاي یافته
  نتایج راند اول

  
ـ  اقتصادي ي هاي آماري براي اقدامات پیشنهادي جهت دستیابی به توسعهنتایج آزمون: 2جدول 

  اجتماعی در راند اول
Table 2: The Result of Statistical Tests for the Proposed Actions to 

Achieve Socio-economic Development in the First Round 
 ردیف

اقدامات پیشنهادي جهت دستیابی به 
  اجتماعیـ  اقتصاديي  توسعه

میانگین 
  امتیاز

انحراف 
  معیار

میانگین 
  رتبه

میزان 
 امتیاز

Row Proposed Actions To Achieve Socio-
economic Development Mean Std.Devia

tion 
Mean 
Rank Score 

  72  34/67 0/414 4/80  برقراري حاکمیت قانون 1
 71  33/87  0/457  4/73  ایجاد دستگاه قضائی مستقل و کارآمد 2

  71  33/83  0/457  4/73  ساالريشایسته 3

4 
(جریان آزاد اطالعات  بهبود شاخص شفافیت

  70  32/90  0/487  4/66  و دسترسی سهل و آسان همه به آن)

  69  31/87  0/507  4/60  کنترل فساد 5
  69  31/83  0/507  4/60  با حقوق مکفیدسترسی به یک شغل  6
  68  31/33  0/516  4/53  پاسخگو بودن دولت به مردم 7
  68  31/17  0/516  4/53  گراداشتن یک دولت توسعه 8

9 
ایجاد مؤسسات مالی کلیدي مانند بانک 

  66  29/53  0/507  4/40  بودجه قوي ي مرکزي مستقل و اداره

 66 29/50 0/507  4/40  هاي گروهی مستقلداشتن رسانه 10

 66 29/23 0/507  4/40  اقتصادي ي اولویت دادن به توسعه 11

12 
 تأمین خدمات اساسی (آب سالم، بهداشت،

  66 29/23 0/507  4/40  آموزش و حمل و نقل)

  65  28/80  0/487  4/33  اصالح و بهبود کیفیت نظام اداري 13
  64  27/57  0/457  4/26  برقراري عدالت اجتماعی 14

15 
هاي آموزش ابتدایی و ایش هزینهافز

  63  26/87  0/414  4/20  متوسطه

  63  26/70  0/414  4/20  مشارکت گسترده مردم در حکومت 16
  63  26/67  0/414  4/20  ثبات سیاسی و عدم خشونت 17
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 ردیف
اقدامات پیشنهادي جهت دستیابی به 

  اجتماعیـ  اقتصاديي  توسعه
میانگین 

  امتیاز
انحراف 

  معیار
میانگین 

  رتبه
میزان 
 امتیاز

Row Proposed Actions To Achieve Socio-
economic Development Mean Std.Devia

tion 
Mean 
Rank Score 

18 
ایجاد یک اقتصاد رقابتی کامل از راه 

  60  24/43  0/703  3/93  زداییخصوصی سازي و مقررات

  60  24/13  0/534  4  وريافزایش بهره 19
  58  22/67  0/639  3/86  هاي مدنیتأمین آزادي 20

21 
ایش کیفیت قوانین و ها و افزکنترل قیمت

  55  20/13  0/487  3/66  گريمقررات تنظیم

 55  19/77  0/487  3/66  اصالح نظام مالیاتی 22

  55  19/57  0/487  3/66  ایجاد وفاق عمومی 23
  54  19/10  0/507  3/60  ادتقلیل نقش دولت در اقتص 24

25 
 تأمین حداقل نیازهاي مصرفی خانواده (غذا،

  54  18/73  0/507  3/60  مسکن و پوشاك)

  53  18/30  0/516  3/53  آزادي ورود و خروج سرمایه از کشور 26
  52  17/47  0/516  3/46  بهبود کیفیت خدمات عمومی توسط دولت 27
  51  16/30  0/507  3/40  اجتماعی ي اولویت دادن به توسعه 28
  50  16/20  0/723  3/33  ايلیبرالیزه کردن تجارت بین منطقه 29
  47  13/97  0/639  3/13  هاحذف یارانه 30
  40  8/93  0/487  2/66  هاي مالیانداز از طریق سیاستافزایش پس 31
  39  8/67  0/507  2/60  تأمین شرایط محیطی سالم 32
  37  7/70  0/516  2/46  افزایش ارزش پول ملی 33
 37 7/67 0/516  2/46 افزایش نرخ بهره 34

35 
کاهش مؤثر بودجه دولت و اعمال 

  35  6/93  0/487  2/33  هاي انقباضی سیاست

  26  3/60  0/457  1/73  هاي خارجیبازپرداخت سریع بدهی 36
  25  3/33  0/487  1/66  رقابتی کردن بازار نرخ ارز 37

38 
دن ها به منظور عملی کرفعال کردن صرافی

  25  3/17  0/487  1/66  سیستم ارز شناور

39 
 کاهش کارگران و کارمندان از طریق

  24  3/37  0/507  1/60  هاي داوطلبانه و اجباري اخراج
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 3 ،اجتماعیـ  اقتصادي ي از بین اقدامات پیشنهادي مطرح شده براي نیل به توسعه
ایجاد «  ،متیاز ممکن)درصد ا 96امتیاز (کسب  72با » برقراري حاکمیت قانون « اقدام 

) و درصد امتیاز ممکن 66/94امتیاز (کسب  71با » دستگاه قضائی مستقل و کارآمد 
درصد امتیاز ممکن) به ترتیب بیشترین  66/94امتیاز (کسب  71با » ساالري شایسته«

کننده نظران مشارکتامتیاز را کسب نمودند و اولویت اقدامات پیشنهادي از دیدگاه صاحب
هاي ارگران و کارمندان از طریق اخراجکاهش ک«؛ همچنین سه اقدام حقیق بودنددر ت

فعال کردن «  ،)درصد امتیاز ممکن 32امتیاز (کسب  24با » داوطلبانه و یا اجباري
درصد  33/33امتیاز (کسب  25با » ها به منظور عملی کردن سیستم ارز شناور صرافی

درصد امتیاز  33/33امتیاز (کسب  25با » خ ارزرقابتی کردن بازار نر«) و امتیاز ممکن
) با کسب کمترین امتیاز ممکن در انتهاي اقدامات پیشنهاد شده براي نیل به ممکن
عنوان اقدامات اقدام به 12پایان این راند نیز  اجتماعی قرار گرفتند. درـ  اقتصادي ي توسعه

نظران تحقیق به  ز سوي صاحباجتماعی اـ  اقتصادي ي پیشنهادي براي دستیابی به توسعه
 اقدامات ذکر شده اضافه گردید که در جدول زیر ذکر شده است:

  
اجتماعی اضافه  ـ اقتصادي ي نظران براي دستیابی به توسعهاقدامات پیشنهادي صاحب: 3جدول 

  شده در راند اول
Table 3: Proposed Actions of Experts to Achieve Socio-Economic 

Development Added in the First Round 
  اجتماعیـ  اقتصادي ياقدامات پیشنهادي براي نیل به توسعه ردیف
Row  Proposed Actions To Achieve Socio-economic Development  

  گسترش چتر تأمین اجتماعی 1
  صنایع مادر ي توسعه  2
  کوتاه کردن دست نیروهاي نظامی در اقتصاد  3
  ار اصلی توسعه در کشورمشخص کردن کارگز  4
  همسایگان زدایی با جهان خارج مخصوصاًتنش  5
  کشور ي کاهش سهم نفت از بودجه  6
  گسترش صادرات غیر نفتی  7
  حذف نهادهاي با کار موازي در کشور  8
  هاي سیاسیاقوام و گروه ي ها براي همهبرابري فرصت  9

  تحقق حقوق شهروندي  10
  ابعاد ي ایران در همه ي جامعه شناخت نقاط ضعف و قوت  11
  مندي از تکنولوژي روزارتقاي تکنولوژي و بهره  12
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  نتایج راند دوم 
ام هاي تماول به همراه تعداد امتیاز پاسخ هاي هر عضو در رانددر راند دوم پاسخ

. الزم به فت و دوباره از آنها نظرخواهی شدتک اعضا قرار گراعضاي پانل دلفی در اختیار تک
 يذکر است که در این راند عالوه بر اقدامات پیشنهادي مستخرج از ادبیات و پیشینه

کنندگان در راند اول هم اضافه گردید تا اعضاي پانل اقدامات پیشنهادي مشارکت ،تحقیق
دلفی در مورد این اقدامات نیز نظر بدهند. در نهایت اقدامات پیشنهادي براي دستیابی به 

ها این دام بود که پس از تکمیل پرسشنامهاق 51اجتماعی در راند دوم  ـ اقتصادي يتوسعه
  نتایج حاصل شد: 

اقدام  6اجتماعی ـ  اقتصادي ي در بین اقدامات پیشنهادي براي دستیابی به توسعه
  درصد امتیاز ممکن حائز بیشترین امتیاز گردیدند: 100امتیاز و  75زیر با 

  قوي يبودجه ينک مرکزي مستقل و ادارهایجاد مؤسسات مالی کلیدي مانند با - 1
  ایجاد دستگاه قضائی مستقل و کارآمد - 2
  برقراري حاکمیت قانون - 3
بهبود شاخص شفافیت (جریان آزاد اطالعات و دسترسی سهل و آسان همه به  - 4

  آن)
  تحقق حقوق شهروندي - 5
  کنترل فساد - 6

  همچنین اقدامات زیر به ترتیب کمترین امتیاز را کسب نمودند: 
امتیاز  17هاي داوطلبانه و اجباري با ندان از طریق اخراجگران و کارمکاهش کار - 1

  درصد امتیاز ممکن 66/22و کسب 
 درصد امتیاز ممکن 33/29امتیاز و کسب  22افزایش نرخ بهره با  - 2
امتیاز و  25ها به منظور عملی کردن سیستم ارز شناور با فعال کردن صرافی - 3
 درصد امتیاز ممکن 33/33کسب 
 درصد امتیاز ممکن 33/37امتیاز و کسب  28ها با انهحذف یار - 4
 درصد امتیاز ممکن 40امتیاز و کسب  30هاي خارجی با بازپرداخت سریع بدهی - 5
 درصد امتیاز ممکن  33/41امتیاز و کسب  31رقابتی کردن بازار نرخ ارز با  - 6

اتفاق نظر  معیار ،هامیزان امتیاز پاسخ ي پس از پایان راند دوم و گردآوري و محاسبه
عنوان معیار اتفاق نظر درصد را به 70اینکه از قبل سطح  . با توجه بهها اعمال گردیدبر داده

امتیاز و  5/52درصد امتیازهاي ممکن (کسب  70بر این اساس کسب  ،انتخاب کرده بودیم
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عنوان سطح اتفاق نظر لحاظ شد و در نتیجه از بین اقدامات پیشنهادي براي بیشتر) به
کار حذف  ي اقدام به سطح اتفاق نظر نرسیدند و براي ادامه 14تیابی به توسعه دس

  .گردیدند
  

 نتایج راند سوم 
معیار اتفاق نظر براي اقدامات پیشنهادي براي دستیابی به  ،با پایان یافتن راند سوم

ـ  اقتصادي ي اقدام پیشنهادي براي نیل به توسعه 37توسعه اعمال گردید. از میان 
تأمین حداقل « اقدام معیار اتفاق نظر را کسب نموده و سه اقدام  34 ،اعی در این رانداجتم

ها و کنترل قیمت« و » ايلیبرالیزه کردن تجارت بین منطقه«و » نیازهاي مصرفی خانواده
  موفق به کسب معیار اتفاق نظر نگردیدند.» گريافزایش کیفیت قوانین و مقررات تنظیم

نظران براي تعیین میزان اتفاق نظر صاحب ،م راند سومهمچنین پس از اتما
کننده در تحقیق از آزمون ضریب هماهنگی کندال استفاده کردیم. مقدار این  مشارکت

د کامل هماهنگی برابر مقیاس هنگام هماهنگی یا موافقت کامل برابر با یک و در زمان نبو
هاي ضریب کندال را براي پاسخ SPSSافزار استفاده از نرم . براي این کار بابا صفر است

نظران محاسبه کردیم که میزان آن براي اقدامات پیشنهادي براي دستیابی به صاحب
 ي دهندهبود که داللت بر اجماع نظر قوي بین متخصصان دارد و نشان 715/0توسعه 

اطمینان قوي از ترتیب راهکارهاي پیشنهادي براي دستیابی به توسعه از سوي مشارکت 
   کنندگان است.

  
هاي دبلیو کندال براي اقدامات پیشنهادي جهت دستیابی به توسعه در نتایج آزمون رتبه :4جدول 

  پایان راند سوم
Table 4: The Results of W Kendall Rank Test to Achieve Development in 

the End of Third Round 
  داماتاطمینان نسبت به ترتیب اق  ضریب کندال  تعداد عامل

Number of Agents Kendall Coefficient Ensure the Order of Actions 
 زیاد  0/715 37

  
نتایج حاصل شده مورد بازبینی قرار گرفت. پس از بازبینی نتایج  ،پایانی ي در مرحله

اقدامات پیشنهادي براي توسعه که داراي معنی و  ،ایران ي دلفی براي طراحی مدل توسعه
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اقدام و راهکار  22تحت یک عبارت واحد ادغام شدند و در انتها  ،کی بودندمفهوم مشتر
  پیشنهادي براي دستیابی ایران به توسعه مشخص گردید که عبارتند از: 

اجتماعی (حاصل ـ  اقتصادي ي نتایج نهایی اقدامات پیشنهادي جهت دستیابی به توسعه :5 جدول
  از انجام دلفی) به ترتیب اهمیت

Table 5: Final Results the Proposed Actions to Achieve Socio-economic 
Development (From Delphi) In Order of Importance 

 جتماعیـ ا اقدامات پیشنهادي جهت دستیابی به توسعه اقتصادي ردیف
Row Proposed Actions to Achieve Socio-economic Development 

  ل و کارآمدایجاد دستگاه قضائی مستق 1
  بودجه قوي يایجاد مؤسسات مالی کلیدي مانند بانک مرکزي مستقل و اداره  2
  مدنی يتحقق جامعه  3
  ساالريشایسته  4
  کنترل فساد  5
  آموزش و حمل و نقل) ،بهداشت ،آب بهداشتی سالمتأمین خدمات اساسی (  6
  اقتصادي ي اولویت دادن به توسعه  7
  تحقق حقوق شهروندي  8
  مشخص کردن کارگزار اصلی توسعه در کشور  9
  دسترسی به یک شغل با حقوق مکفی  10
  کشور يکاهش سهم نفت از بودجه  11
  همسایگان زدایی با جهان خارج مخصوصاًتنش  12
  اصالح و بهبود کیفیت نظام اداري  13
  صنایع مادر يتوسعه  14
  اصالح نظام مالیاتی  15
  اجتماعی ياولویت دادن به توسعه  16
  زداییسازي و مقرراتراه خصوصی ایجاد یک اقتصاد رقابتی کامل از  17
  مندي از تکنولوژي روزارتقاي تکنولوژي و بهره  18
  ایران يشناخت نقاط ضعف و قوت جامعه  19
  ایجاد وفاق عمومی  20
  گسترش چتر تأمین اجتماعی  21
  گسترش صادرات غیر نفتی  22
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  گیرينتیجه
اذعان به مصائب و مشکالت موجود و  ،قدم در راه دستیابی به توسعه اولین

نظران دیدگاه صاحب هاست و قطعاًها و فقدانریزي براي براي رفع این نارسائی برنامه
توسعه و نخبگان علوم اجتماعی و دستیابی به اجماع نظري آنها در راه دستیابی به این مهم 

وجه به نتایج حاصل از دلفی و در نظر گرفتن شرایط خاص بنابراین با ت ؛راهگشا خواهد بود
  : نظر متخصصین امر پیشنهاد شده استاقدامات زیر از  ،موجود در کشور

 ياولین قدم در راه دستیابی به توسعه دستگاه قضائی مستقل و کارآمد: -1
انون قاجتماعی ایجاد یک دستگاه قضائی مستقل و کارآمد و برقراري حاکمیت ـ  اقتصادي

دارایی و  ،اقتدار ،. این دستگاه قدرتمند و مستقل قضائی الزم است که داراي اختیارباشدمی
تی حتی سران عالی رتبه نظام باشد. اعتبار الزم براي زیر سؤال بردن مقامات حکوم

نهادها و مؤسسات اعم از عمومی و  ياي است که در آن همهحکمرانی«حاکمیت قانون 
اند و قوانینی که تصویب شده ،در برابر قوانین پاسخگو باشند ،ود دولتاز جمله خ ،خصوصی

ائی مستقل بر اساس شود و دستگاه قضمیان شهروندان تبعیضی اعمال نمی در اجراي آنها
المللی سازگار هستند. هنجارها و معیارهاي حقوق بشر بینکنند و با آنها قضاوت می

برابري در مقابل  ،براي تضمین اصول برتري قانونحاکمیت قانون مستلزم انجام اقداماتی 
مشارکت در  ،تفکیک قوا ،انصاف در اعمال قانون ،پاسخگویی در برابر قانون ،قانون

اي و شفافیت ري از خودسرانگی و تصمیمات سلیقهجلوگی ،قطعیت قانونی ،گیري تصمیم
تحقیق  ينتیجه . این یافته با)Shojaeian, 2017: 73-74» (اي است قانونی و رویه

Zobairi And Salahi kojor (2018)  که در آن استقالل دستگاه قضائی اثر مثبت و
مطابقت دارد و یک دستگاه قضائی مستقل و  ،معناداري بر تولید ناخالص داخلی دارد

کارآمد از طریق تضمین قراردادها و مجازات تخطی از قانون بر امنیت مالکیت خصوصی و 
زمینه براي رشد اقتصادي اثرگذار بوده و  ي گذاري و در نتیجهسرمایهپذیري بینیپیش

  سازد.ـ اجتماعی فراهم می اقتصادي ي اقدامات مهم دیگر در جهت دستیابی به توسعه
استقالل بانک مرکزي براي  بانک مرکزي مستقل و بودجه کارآمد و شفاف: -2

تواند ي است. زیرا این بانک میاجتماعی در هر کشوري ضرورـ  اقتصادي ي نیل به توسعه
استقالل خود نظم مطلوبی در نظام پولی و بانکی کشور ایجاد کرده و تحت  ي به پشتوانه

تواند هر زمان که هاي مختلف دولت نمیگیرد و در بحراننفوذ سیاست هاي دولت قرار نمی
 ،به چاپ پولخود را با استقراض از این بانک و وادار کردن آن  ي بخواهد کسري بودجه

از طریق  مرتفع نماید. در چنین نظامی بانک مرکزي مسئول حفظ ارزش پول ملی کشور
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افزایش نقدینگی و  شود و با توجه به اینکه علت اصلی ایجاد تورممقابله با تورم تلقی می
هاي آن در راستاي شود سیاستمستقل بودن بانک مرکزي سبب می ،باشدفشار تقاضا می

ا و ثبات اقتصادي باشد و تصمیمات این بانک بیشتر مبناي اقتصادي و نه هثبات قیمت
هاي دولتی توجهی به سیاستاستقالل بانک مرکزي به معناي بی سیاسی خواهد بود. البته

ادي و وضعیت توسعه در کشور و آزادي مطلق نیست بلکه با توجه به شرایط اقتص
رل تورم سبب بیکاري و رکود نشود و انگیزه و هایی را اتخاذ نماید که عالوه بر کنت سیاست

 Yeh & et al (2013)تحرك الزم را در اقتصاد کشور ایجاد نماید. این یافته نیز با تحقیق 
     داند تطابق دارد.شد اقتصادي را مثبت و معنادار میبین ساختار مالی و ر ي که رابطه

هاي گیريدر تصمیماین امر به معناي حضور مردم  مدنی: ي تحقق جامعه -3
شهروندان براي ابراز  ي انجام آن آزادي حداکثري همه ي مختلف کشور است که الزمه

تحقق  ... و حقوقی و ،هاي سیاسیباشد. براي این کار فراهم نمودن آزاديعقاید خود می
عنوان رابط بین مردم و حکومت عمل نموده و باعث نظارت تواند بهمدنی می ي جامعه

عمومی و مردم بر دولت و پاسخگویی بیشتر دولتمردان گردد و با نتایج  ي وزهبیشتر ح
هاي . در این تحقیق مفاهیم و چارچوبکندنیز مطابقت می Tremblay (2009)تحقیق 

ها و سیاست عمومی توسط دولت ،فزاینده تحلیل آکادمیک ي اقتصاد اجتماعی تابع توجه
المللی م در کانادا و هم به شکل بیندنی هم ي هاي جامعهکنش مشارکتی توسط جنبش

ها  هاي بکار رفته توسط دولتهاي مربوط به ابزار سیاست و برنامهها بر مقولهاند و یافتهبوده
  المللی تأکید دارند.هاي مختلف از نظر بینمدنی در حوزه ي و جامعه
ط بدون تردید شرای گرا و بکارگیري الگوي حاکمیت خوب:دولت توسعه -4

و برقراري انتخابات در  ،هاي آزاد و مستقلرسانه ،قضائیه ي کالن سیاسی مانند استقالل قوه
بین مردم و حکومت دارند و از الزامات حکمرانی خوب  يکشور تأثیر مستقیم بر رابطه

کالن پرداخت. بلکه براي هر حوزه از  ياست اما نباید فقط به اقدامات و اصالحات در حوزه
ریزي کرد. تأمین خدمات اساسی شامل آب صادي و اجتماعی مردم برنامهزندگی اقت

گسترش چتر تأمین  ،ارتقاي حمل و نقل عمومی ،بهداشت ،آموزش ،آشامیدنی سالم
... از اقدامات اساسی براي دستیابی به  برقراري عدالت اجتماعی و ،ایجاد اشتغال ،اجتماعی

نیازها و  ،گی شهروندان ایجاد شده استتوسعه است. با توجه به تحوالتی که در زند
تواند مطالبات آنها نیز متعدد و گوناگون خواهد بود و دولت با شکل قدیمی و سنتی نمی

هاي ها براي تحقق خواستهپاسخگوي نیازهاي فعلی شهروندانش باشد. بنابراین دولت
هاي جامعه ظرفیتهاي جدیدي هستند که بتواند از تمام مردمانشان نیازمند الگوها و مدل
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... استفاده نماید.  کنترل فساد و ،مشارکت و قانونمندي ،براي تقویت پاسخگویی و شفافیت
پیشنهاد این  ،گرا و به کارگیري الگوي حکمرانی خوبروي کار آمدن یک دولت توسعه

 Nabavi (2011)تحقیق براي نیل به این هدف است.  نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات 
هاي پژوهش با نتایج تحقیق یافته ،باشد؛ عالوه بر اینهمسو می Midari (1994)و 

Safaryan and Emam Jomeezadeh (2017)  همخوانی دارد. نتایج این تحقیق حاکی
از آن است که الگوي حکمرانی خوب با ساختار همتراز و افقی اجتماعی و ماهیت راهبردي 

 ،اجتماعی در سه سطح فردي ي و ایجاد سرمایهاعتماد  ،شرایط را براي همکاري ،دولت
نماید و دولت با ماهیتی نین در خود مجموعه دولت فراهم میاي و همچگروهی و شبکه

مسیر توسعه را  ،اندازي هماهنگ و همکار با همفنی و سازمانی و جامعه در چشم ،راهبردي
آزاد  يرصهبرند. در بخش اقتصادي با شفافیت و عهاي مختلف پیش میدر بخش

و شود شرایط براي رقابت سالم اقتصادي و از بین بردن فساد و رانت فراهم می ،رسانی اطالع
اجتماعی با مشارکت  ي کنند و در حوزههاي رشد اقتصادي ترقی میدر نتیجه شاخص

هاي گوناگون فراهم براي عدالت اجتماعی و رفع تبعیض هارویه ،همسان نیروهاي گوناگون
 ي با همبستگی اجتماعی و اشتراك مساعی زمینه براي دستیابی به توسعه شود ومی

  گردد.  اجتماعی فراهم می
قضائیه و  ي هقو ،بنابراین در حالت کلی اگر حاکمیت را ترکیبی از سه بخش دولت

در صورت بکارگیري استراتژي حاکمیت خوب، آنها با هم در تعامل خواهند  ،مردم بدانیم
اصالح نظام اداري و  ،کشور ي کاهش سهم نفت از بودجه ،ساالريایستهبود و دولت با ش

قوي  ي بودجه ي مالیاتی و ایجاد مؤسسات مالی کلیدي مانند بانک مرکزي مستقل و اداره
هاي کنترل فساد و بهبود شاخص ،قضائیه با برقراري حاکمیت قانون ي هاز یک طرف و قو

 ،نمایند تا تولید منیت الزم را براي بازار ایجاد میبستر و ا ،شفافیت در کشور از طرف دیگر
اشتغال و رونق اقتصادي ایجاد شود. در این بین مشارکت مردم در حکومت سبب تحقق 

عنوان پل هاي مستقل شده که به احزاب و رسانه ،مدنی در قالب: مطبوعات آزاد ي جامعه
نظارت بیشتر بر عملکرد دولت و کند و زمینه را براي ارتباطی بین دولت و اجتماع عمل می
ها با هم زمینه را نمایند. ترکیب و تعامل این بخش مسئوالن و پاسخگویی آنها فراهم می

 ،براي تحقق اهداف این استراتژي یعنی: تأمین خدمات اساسی، تحقق عدالت اجتماعی
بهبود کیفیت محیط  ،تقویت ساختارهاي دموکراتیک، گسترش چتر تأمین اجتماعی

نماید و در چنین بستري زمینه براي دستیابی به  ... فراهم می وري وافزایش بهره ،تزیس
  شود.اجتماعی تسهیل میـ  اقتصادي ي توسعه
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   پژوهشپیشنهادات کاربردي 
ها و انجام آمایش سرزمینی جهت شناخت نقاط ضعف و شناسایی قابلیت - 1
  هاي بالقوه و بالفعل کشور.  ظرفیت
  قضائیه و تربیت قضات صالح و متعهد.  ي الزم در قوه انجام اصالحات - 2
  اصالح و تقویت سازمان بازرسی کل کشور. - 3
  ها . NGOایجاد و تقویت نهادهاي مدنی در کشور از قبیل  - 4
هاي گروهی و نظام سازي در راستاي احترام به قوانین از طریق رسانهفرهنگ - 5

  آموزشی.
  هاي زود بازده.صادي و کمک به تشکیل کارگاهحمایت دولت از کارآفرینان اقت - 6
  بهره و بلند مدت. هاي کمحمایت از بخش خصوصی با اعطاي وام - 7
  اي.هاي اقتصادي منطقهتعامل بیشتر با همسایگان و عضویت در پیمان - 8
  .ن تحصیل با توجه به نیازهاي کشورجذب متقاضیا - 9

ب)  ؛افزایی در مقوله آموزشمهارتتوجه به اصالح نظام آموزشی شامل: الف)  - 10
ج) تالش  ؛رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان و ارتقاي جایگاه معنوي آنان در جامعه

د) ایجاد زمینه براي  ؛)آموز منفعل نباشداد و تقویت آموزش دو سویه محور (دانشبراي ایج
و) تجهیز و  ؛آموز محقق و پژوهشگر؛ ه) تربیت دانشتقویت خالقیت و نوآوري در مدارس

ر) تشکیل  ؛سازي فضاي فیزیکی مدارس و ایجاد یک محیط با نشاط براي یادگیريبهینه
 ز) ؛ساعات مطالعه و کتابخوانی در مدارس و آموزش استفاده از کتابخانه و منابع به کودکان

افزایش  )س ؛ها به منابع روز دنیاابع علمی از طریق تجهیز کتابخانهافزایش دسترسی به من
  کشور. ي هم آموزش و پژوهش در بودجهس

  ایجاد و گسترش صنایع مادر توسط بخش دولتی. - 11
واگذاري صنایع متوسط و کوچک به بخش خصوصی و حمایت کامل دولت از  - 12

  آنها تا بازدهی مناسب. 
ها در ها و پرداختاصالح قانون خدمات کشوري و یکپارچه کردن نظام حقوق - 13

  کشور.
  کرده کشور در امور حکومت.از ظرفیت و پتانسیل قشر جوان و تحصیلاستفاده  - 14
هاي مختلف دولتی به مردم در جهت شفاف گزارش عملکرد نهادها و سازمان - 15

   .سازي و کنترل فساد
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Abstract: 

 

The aim of this study was to achieve a theoretical consensus of the view of 
Iranian social scientists on socio-economic development.  According to the 
research objectives, the qualitative approach and Delphi research method have 
been used. The participants of this research included all those who were in the 
field of development and had a book, article or research effect. Using a targeted 
sampling method, 15 of these people were selected as contributors. Kendall 
coordination coefficient was used to determin the degree of consensus among 
Delphi panel members and 70 percent was set as level of consensus. The results 
indicated that if we consider the government as a combination of the three parts 
of the government, judiciary and the people if they use a good governance 
strategy they will interact with each other and government with meritocracy , 
reducting the share of oil in the country’s budget, reform of administrative and 
tax system and establish key financial institutions such as an independent central 
bank and strong budget management on the other hand and judiciary by 
establishing the role of law , controlling corruption and improving transparency 
indicators in the country on the other hand , creates the environment and security 
for the market to create production, employment and economic prosperity . 
Meanwhile the participation of the people in the government has led to the 
relization of civil society, including a free press, parties and independent media, 
which act as a bridge between government and society and provide the basis for 
further monitoring of the performance of government and officials and their 
accountability. The combination and interaction of these parts together pave the 
way for achieving the goals of this strategy that’s mean: providing basic 
services, realization of social justice, strengthen democratic structures, extending 
the social security umbrella, improving the quality of the environment, increase 
productivity and … to provide. In such a context, it will be easier to achieve 
socio-economic development.  
Key Concepts: Social Science Elites, Delphi Method, Development-Orient 
Government, Good Governance, Socio-Economic Developmen 
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