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بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران
قاسم میسایی - 1فائز دینپرست - 2عباس تقیپور
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دریافت -1331/11/22 :پذیرش1331/1/22 :

چکیده
برنامههای توسعه ج.ا.ا است.
موضوع این نوشتار بررسی جایگاه توسعه سیاسی در  
ضمن این که توسعه؛ یک مفهوم کلی و تقسیم ناپذیر است .در این جا صرفاً در مقام
میشود.بدین منظور با توجه به نظریات
تحقیق به بررسی جداگانه بعد سیاسی آن پرداخته  
میشود:
میشود و به سوال ذیل پرداخته  
شاخصسازی  

موجود ،مفهوم توسعه سیاسی 
پنجسالهسوم،چهارم،پنجموششمداشتهاست؟
برنامههای 
توسعهسیاسیچهجایگاهیدر 
به منظور پاسخگویی به این پرسش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و بندهای
یافتههای مقاله حاکی از آن
شدهاند  .
برنامههای توسعه به عنوان واحدهای زمینه انتخاب  

بودهاست.ولیمیزاناینتوجه
استکهتوسعهسیاسیدرسهبرنامهتوسعهج.ا.اموردتوجه 
سهگانهمتفاوتاست.اینمیزانتوجهدربرنامههایسوم،چهارم،
برنامههای 
درهریکاز 
پنجموششمنیزبهترتیبشامل98درصد85،درصد83،درصدو39درصداست.طبق
برنامههای توسعه ،حرکتی افزایشی
آمار به دست آمده میزان توجه به توسعه سیاسی در  
داشته،باایناستثناکهاینتوجهدربرنامهپنجموششمنسبتبهدوبرنامهدیگرکاهشپیدا
کردهاست.


برنامههایتوسعه،ایران،توسعهسیاسی،تحلیلمحتوا
واژگان کلیدی :
.دانش آموختهکارشناسیارشدعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول)

8
ghmisaei@yahoo.com
.8استادیارعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی dinparast@atu.ac.ir
abas.taghipoor68@gmail.com
.9دانشجویدکتریعلوماجتماعیدانشگاهتهران
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مقدمه
مفهومتوسعه 8ازمفاهیممهمزمانمااست،بهطوریکهکشورهایدنیاواجتماعاتبشری
رابراساسآنطبقهبندیمیکنند.مثالًکشورهارابهتوسعهیافته،درحالتوسعهوتوسعهنیافته

بندیمیکنند(پناهی.)8:8939،اینمفهومبهویژهبراینخبگانفکریکشورهایجهان


طبقه
سومازاولویتواهمیتمضاعفیبرخورداراست؛چراکهدراینگونهکشورها،فرایندتوسعه
و توسعه نیافتگی ،چالش اصلی جامعه را تشکیل میدهد و همه وقایع و تحوالت سیاسی،
اقتصادیواجتماعیموجود،خواهناخواهتحتتأثیرآنقراردارند(.)Gill, 2000ریشهوپایه
مفهوم توسعه به علم اقتصاد بازمیگردد (فالح زاده )98 :8938 ،و در سالهای اولیه پس از
جنگجهانیدوماینمفهومرامترادفرشدودرهمانمعنایصرفاقتصادیبهکارمیبردند

(باقریدهآبادی.)855:8938،بهزودیروشنشدکهیکسانانگاشتنتوسعهبارشداقتصادی

درست نیست .بنابراینهمصاحبنظرانو همبرنامهریزان تالش کردند تعریف جامعتری از
توسعه ارائه دهند .بر این اساس ،مشخصاتی نظیر کاهش فقر و نابرابری نیز در مفهوم توسعه
گنجانده شدوتوسعه بهمعنای «بهبودزندگی اجتماعی» درنظر گرفتهشد.مثالًدادلیسیرز8
معتقداستبرایاثباتتوسعهدریککشوربایدتوجهکردکهدرکنارافزایشدرآمدسرانه،
آیا فقر ،بیکاری و نابرابری در آن کشور تغییراتی کرده است؟ اما این رهیافت اجتماعی
ایدهئالیستیازتوسعهنیزفقطتوانستدرتعاریفومباحثنظریتوسعه،بازتابیابدودرعمل

بادهههایقبلچندانتفاوتینداشت.باگذشتزماندیدگاهنسبتبهتوسعهنیزتکاملیافتو
دیدگاههای یکجانبه و تک بعدی جای خود را به دیدگاهی همهجانبه که شامل همه ابعاد

شد،دادند.برهمیناساستعاریفجامعترینیزازتوسعهارائهشد


مختلفزندگیاجتماعیمی
تیروانشناختینیزدرآنهاگنجاندهشده

کهانواعمشخصههایاقتصادی،اجتماعی،سیاسیوح

است .مثالً مایکل تودارو توسعه را جریانی چند بعدی میداند و معتقد است زمانی میتوان
مدعیوقوعتوسعهدریککشورشدکه«مجموعهنظاماجتماعی،هماهنگبانیازهایمتنوع
هایافرادوگروههایاجتماعیدرداخلآنکشورازحالتنامطلوبخارج

اساسیوخواسته
شدهوبهسویوضعیتی"بهتر"–ازنظرمادیومعنوی-تغییرکند(ساعی.)82-85:8922،
1. Development
2. Dadly Seers
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ازمهمترینمسائلیکه درادبیات توسعه وپیروآن دربرنامههای توسعهمطرحمیشود،

نسبت بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است .در دیدگاه همه جانبه به توسعه ،بر ارتباط
متقابل سیاستواقتصادتأکید شدهاست .اندیشمندانبسیاری برپیوندمیانتوسعهسیاسی و
اقتصادیتأکیدکردهاندوشواهدتجربیوتاریخینیزبراینامرصحهگذاردهاند.بازسازیو

مقولههاو
توسعهاقتصادیجزئیازیکمجموعهوسیعتراست.بحثتوسعهتنهادرارتباطبا 

متغیرهای اقتصادی نیست ،بلکه ارتباط مهمی بـا توسعه سیاسی ،دمکراتیزاسیون و وضعیت
سیاسی،اجتماعی،فرهنگییکجامعهدارد.ناکامیبسیاریازبرنامههایتوسعهوآشکارشدن
نارساییسیاستهاوفرایندهایپیشیننسبتبهتوسعهوگسترشمسائلحاکیازلزومتلفیق

جوانباجتماعی،سیاسیواقتصادیبایکدیگراست.همچنینروشنشدنمالزمترشدسریع
بانابرابریفزایندهدربرخیازکشورهایجهانضرورتچنینبازاندیشیدربارهمفاهیمتوسعه
را فراهم کرده و اولویت دادن به مؤلفههای مردم ساالری ،توسعه سیاسی و حکومتداری
شایسـتهدربرنامـههـایتوسعهراضروریساختهاست،چندانکهکشورهاوسازمانهایمعتبر
هایصوریونمایشینگاهنمیکنندوحتیآنرا

بینالمللیبهاینمؤلفههادیگربهچشمپدیده

مقدم بر برنامههای عمرانی سنتی مانند ایجاد سد ،آبرسانی ،آموزش و پرورش و ...محسوب
میکنند(سن.)25-58 :8928،برایناساس،پیشنیازتوسعه،لزومانجـامتغییراتبنیادیندر

ساختارهایسیاسیواداریاست(ترنروهیوم .)953 :8953،اکنوننهتنهابرتوسعههمگون
تأکید میشود بلکه از نظر اندیشمندان سیاسی ،توسعه تک بعدی اقتصادی بدون توسعه بعد
سیاسیخودمنجربهتحرکاتضدتوسعهایدرکشورمیشود،ایناتفاقدربرهههایزمانی
مختلف نیز در برنامههای توسعه رخ داده است .بر این اساس است که توسعههای اقتصادی
مقطعی در زمانهای مختلف راهگشا نبوده و با برگشت به وضعیت قبل توسعه همراه است
(.)Huntington, 1988: 52نکتهاصلیاینجاستکهتوسعهاقتصادیبرایبهثمرنشستنمستلزم
یافتهاستکهاجازهاقداماتمتناسبرابهآنبدهد.البته
وجودساختارسیاسیواجتماعیتوسعه 

معلوماستکهتوسعهاقتصادیدرسیستمسیاسیواقتصادیکهدرآنفساداداریوسیاسی
وجودداردودرآنمنافعفردیوجناحیبرمنافعملیغلبهدارد،راهبهجایینخواهدبرد.
جمهوریاسالمیایران،برنامههایتوسعهخودرابهصورتپنجسالهودرافقچشمانداز
برد.درچشماندازبیستسالهبیانشدهاستکهدرپایانچشمانداز


بهپیشمی
بیستساله8353
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«ایران کشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با
هویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط
اندازمیپردازد.این


هایجامعهایرانیدرافقچشم
درادامهسندچشماندازبهویژگی

بینالملل»

گیهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
ویژگی ها که در هشت بند تنظیم شدهاند ،شامل ویژ 
ایدارند،بهگونهای

هایسیاسیدراینبندهایهشتگانهجایگاهویژه

اجتماعیاست.ویژگی
کهازمجموعاینهشتبند،هفتبندآنبهطورصریحبهویژگیهایسیاسیجامعهدرافق
چشمانداز میپردازد .از جمله ویژگیهای سیاسی که در سند چشمانداز به آنها اشاره شده،
تأکیدبرمردمساالریدینی؛اتکا برسهمبرترمنابعانسانیوسرمایهاجتماعیدر

میتوانبه«

تولیدملی؛ فرصتهایبرابر به دوراز فقرو تبعیض،برخوردارازوجدانکاریومفتخر به
ایرانیبودن؛الهامبخش،فعال وموثر در جهان اسالم با تحکیمالگویمردم ساالری دینی»
اشارهکرد(سندچشمانداز).درقانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزبرمردمساالریدینی

ایقائلشدهاستکهاینتوجهویژهرامیتواناز


تأکیدشدهاستوبرایآنجایگاهویژه
انتخابیبودننهادهایمهممجلسشورایاسالمیوریاستجمهوریونهادهایمهمدیگر
فهمید.
برایناساستوجهویژهقوانینفرادستیبرمردمساالریدینیمحرزوتأییدشدهاست.آن

چیزی که در این جا مهم است ،نحوه جامه عمل پوشیدن و عملیاتی کردن مولفههای
مردمساالریدینیمدنظردرقوانینفرادستیاست.یکیازمهمترینبرنامههایمیانمدتیکه

درراستایقوانینفرادستیوسندچشماندازطراحیمیشود،برنامههایپنجسالهتوسعهاست.
اندازاست.برنامههایمذکوربه

اینبرنامههاشاملبرنامهریزیهایپنجسالهدرافقسندچشم
اندازهستندواینکهبرنامهایبرایعملیاتیکردن


هاییکوتاهازسندچشم
لحاظاینکهبرش
ای دارد.بهطبعهمینبرنامههایتوسعهاستکهدرصدد
شوند،اهمیتویژه 


آنمحسوبمی
رهنمونکردنمابهسمتجامعهوکشورترسیمشدهدرسندچشماندازهستند.باتوجهبهاین

موارد است که بررسی کارشناسانه برنامههای توسعه به عنوان مهمترین سند توسعه ج.ا.ا از
سندچشماندازبرتوسعه

ایبرخورداراست.دراینپژوهشباتوجهبهتأکیدویژه 


اهمیتویژه
سیاسی،بهبررسیجایگاهتوسعهسیاسیدربرنامههایسوم،چهارم،پنجموششمتوسعهج.ا.ا

یگنجد)
پردازیم.لحاظکردنبرنامهسوم(باوجوداینکهدردورهزمانیسندچشماندازنم 


می
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بدیندلیلاستکهبرنامهمذکورتوسطدولتاصالحاتتدوینشدهاستوتوجهبهتوسعه
سیاسیمورداهتمامجدیآندولتبودهاست.برهمیناساسبرنامهسومنیزدرکناربرنامههای

چهارم ،پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار میگیرد .موضوع بررسی محتوایی برنامههای
توسعه ج.ا.ا به صورت روشمند پیشینه چندانی ندارد و تنها میتوان به چند پژوهش تقریبا
مرتبط ،که در داخل کشور انجام شده ،اشاره کرد :اولین مورد که میتوان از آن یاد کرد
پایاننامه کارشناسیارشد ،قاسممیساییبا عنوان«جهانی شدن وتوسعه دربرنامههایتوسعه

جمهوریاسالمیایران(مطالعهموردیبرنامههایسوم،چهاموپنجمتوسعه)»است(میسایی،
.)8-8:8939وی بهبررسینحوهنگرشبهجهانیشدندربرنامههایتوسعهسوم،چهارمو
پنجمتوسعهباروشتحلیلمحتواپرداختهاست.دراینمشخصشد،جهانیشدندربرنامههای
توسعه،همبهصورتتهدیدوهمبهصورتفرصتبرایتوسعهکشورمطرحشدهاست،اما
جنبههایمثبتوفرصتگونهجهانیشدندربرنامههایتوسعه،تجلیبیشتریدارند،هرچند
که وجود جنبه منفی و تهدیدآمیز جهانی شدن نیز در برنامههای توسعه انکارناپذیر است .از
زمینه،کارفائزدینپرستبا عنوان«موانعسیاسیتوسعه

جملهپژوهشهایمرتبطدیگردراین 
اقتصادملیایران»8932-8922است(دینپرست.)88:8933،درقسمتیازاینکهبهمطالعه
گذاریبرایتوسعهکشورمیپردازد،تأثیرگذاریآنها


موردینقشنمایندگانمجلسدرقانون
هایتوسعه،آشکارمیکند.

وردپایمنافعسازمانیومنطقهاینمایندگانرادرجایجایبرنامه

مجلسشورایاسالمیوسیاستگذاریدرایران»

ازجملهپژوهشهایدیگرمقالهایباعنوان«
ازوحیدسیناییوسمیهزمانیاستکهبهبررسیعواملمؤثربرنقشمجلسشورایاسالمیدر
میپردازد.محققین
اثرگذاریدرسالهای 89258983

فرایندسیاستگذاریایرانومیزاناین 
گذاریمتأثرازدستهایاز


کارگزارمعتقدند،نقشمجلسدرسیاست
باکاربستنظریهساختار-
ساختارهاوکنشگراناست.درمجموعنتایجمقالهمذکورنشانمیدهدکهنقشمجلسدر

سیاستگذاریایرانتعیینکنندهنیست،امااثرگذاراست(سیناییوزمانی.)8-8:8938،وحید

سیناییواحمدمحقروسمیهزمانیدرمقالهایدیگرباعنوان«بررسینقشسومیندورهمجلس

شورایاسالمیدرسیاستگذاری؛مطالعهموردیبرنامهاولوگذاربهدورهسازندگی(-8958

»)8935بهبررسینقشسومیندورهمجلسشورایاسالمیدرفرایندتدوینوتصویببرنامه
پردازد.نتایجتحقیقمذکورنشانمیدهدکهنقشسومیندورهمجلسدرفرایند


اولتوسعهمی
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گذاربهسازندگیکماثربودهوبیشترنقشتبعیوتأییدگرداشتهاست(سینایی،محقروزمانی،
.)58-53:8935باتوجهبهپیشینهمحدودمقالهمیتوان گفتکهبررسیجایگاهتوسعهسیاسی
دربرنامههایتوسعهج.ا.اتاکنونموضوعپژوهشمستقلینبودهاست.پرسشهاییکهدراین
گوییبهآنهاهستیمایناستکه:توسعهسیاسیچهجایگاهیدربرنامههای


مقالهدرصددپاسخ
پنجسالهسوم،چهارم،پنجموششمداشتهاست؟بهمنظورپاسخگوییبهاینسواالتازروش

تحلیلمحتوااستفادهشدهاستوبندهایبرنامههایتوسعهبهعنوانواحدهایزمینه،انتخاب
شدهاند.درادامهابتدابهمفهومتوسعهسیاسیونظریاتتوسعهسیاسیپرداختهمیشود،سپسبه

هایتوسعهمیپردازیم.


سازیوتحلیلبرنامه

شاخص


مفهوم توسعه سیاسی و نظریات مربوط به آن
توسعهسیاسی،آنقدرمتنوعوگوناگوناست

مجموعهمطالعاتعلمیوپژوهشهایدرباره
بندیهای
که اگر به ریشهها و اهداف مشترک این مطالعات از یک سو و الزامات دسته 
آکادمیکازسویدیگرتوجهنشود،نوعیتشتتوآشفتگیمطالعاتیبهذهنمتبادرمیشود
(دبیریمهر.)825:8939،رونالدچیلکوتمعتقداستکهنظریاتتوسعهسیاسیرابهسهدسته
میتوانتقسیمکرد:

میدانند؛
الف-آندستهکهتوسعهسیاسیرابادموکراسیمترادف 
داشتهاند؛
ب-آندستهکهبرتغییروتوسعهسیاسیتمرکزتحقیقاتی 
پ -آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحرانها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداختهاند
(سریعالقلم.)883-885:8958،
برتران بدیع در کتاب توسعه سیاسی ،تقسیمبندی دیگری از نظریات توسعه سیاسی ارائه
دهدومعتقداستسهجریاندرمطالعاتمربوطبهتوسعهسیاسیشکلگرفتهاندکهبهشرح


می
ذیلاست:
هایکالسیکتوسعهگراییاست.اینجریاندرصددتنظیمو


نخستینجریان،نظریه
الف-
صورتبندی نظریههای توضیحی عام و جهانشمول است و از ایدهها و اندیشههای جامعه

الهاممیگیرد.ازچهرههایشاخصاینجریانمیتوانلیپست،دال،دویچ،لرنر،

شناسیقرن83
شیلز،آلموند،کلمن،پای،ورباوارگانسکیراذکرکرد(عبدالهیوراد.)98:8922،
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در سال " 8338لوسین پای" فهرست کاملی از معانی مختلف توسعه سیاسی را گرد آورد.
فهرستویشاملمعانیمتعددازجملهنوسازیسیاسی،ثباتوتحولمنظمبهبسیجوقدرت،
ساختن دموکراسی ،مشارکت و بسیج تودهای ،عملیات یک دولت ملی ،شرایط سیاسیالزم
قانونیمیشد

برایتوسعهاقتصادی،بعدیازفرایندچندجانبهتحولاجتماعیوتوسعهاداریو
(.)Huntington, 1988: 370
"پای" کوشید با ترکیب معانی و تعاریف متفاوتی که در باب توسعه سیاسی مطرح شده
بود،بهیکتعریفترکیبیدستیابد.بنابراینازنظراوتوسعهسیاسیعبارتبودازحرکتبه
سوی:
 .8برابری فزاینده میان افراد در سیستم سیاسی؛ از این لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت
تودهای و اقدام عمومی در فعالیتهای سیاسی مربوط است .این مشارکت ممکن است به
صورتتحرکدموکراتیکیادرشکلتحرکتوتالیترباشد٬امانکتهاصلیتبدیلشدنمردم
بهشهروندانفعالاست.دراینمورددستکمصورتظاهرحاکمیتعمومیضروریاستو
نیزقوانین بایددارای ماهیت همگانی باشدو در اجرا کم و بیش ازجنبه تفاوتهای شخصی
لیاقتها و صالحیتها
شودودستیابی به مقامات سیاسی بایدباتوجه به دستاوردها  ،

خارج 
نظامهایاجتماعیسنتی.
باشد،نهنتیجهروالانتصابیدر 
 .8ظرفیت فزاینده سیستم سیاسی در ارتباط با محیط خود؛ این ویژگی توسعه سیاسی به
توانایی نظام سیاسی در دادن «برون دادها» وبه میزان تأثیرآن برجامعه و اقتصاداشارهدارد.
ظرفیت،بااجرایوظایف حکومتیوشرایطاثرگذاربرایناجراهمراهاستوتمایلیاستبه
تخصصیکردنحکومتوعقالییکردنمدیریت.
.9تنوع فزاینده در نهادها و ساختارها در درون سیستم سیاسی که در قلب فرآیند توسعه
سیاسی نهفته بود (رحیمی.)899 :8952،این ویژگی توسعه سیاسی برگسترش واختصاصی
مییابند وظایف مشخص و
کردن ساختارها داللت میکند .مقامات وکارگزاریها تمایل  
محدودی داشته باشندوتقسیم کارمتعادلی دردرون حکومت وجودداشته باشد .این ویژگی
همچنینمتضمنیکپارچهکردنمجموعهساختارهاوروندهاست(قوام.)85:8958،
گابریل آلموند و لوسین پای در کتاب خود تحت عنوان «سیاستهای مقایسهای» بیان
میدارندکهاگرنظامسیاسیچهارمشکلراحلکند،بهتوسعهسیاسیدستپیدامیکند.آن


112

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(82پیاپی)82

فصلنامه


چهارمشکلعبارتنداز:
الف-مشکلنفوذقدرتسیاسیویکپارچگی؛
ب-ایجادحسوفاداریوتعهدنسبتبهملتومنافعملیونظامسیاسیدرمیانتودهها؛
پ-مشکلمشارکتکهموجبپیدایشخواستههای جدیدبهویژهپیرامون سهیمشدن در
میشود؛
تصمیمگیریسیاسی 

امرقدرتو
ت-ایجادروندتوزیعمنابعوامکاناتمادیوفرصتهایمختلفزندگیهمچونفرصت
تحصیلی وکسب درآمد و ایجاد حرف تازه و ...نظارت وکنترل داشته باشد (

& Almond

.)Powell, 1966: 16-30
بایندر معتقداست که اگرکشوری بخواهدبه رشدوتوسعه برسد ،باید پنج بحران راپشت
سر بگذارد« .این پنج بحران عبارتند از :بحران هویت ،بحران مشارکت ،بحران نفوذ ،بحران
توسعهیافته صنعتی ،از

مشروعیت و بحران توزیع» او معتقد است که وجه تمایز کشورهای 
موفقیتآمیزبحرانهایفوق

کشورهایدرحالتوسعهدرآناستکهآناندرگذشتهبهطریقی
سرنهادهاند(سیفزاده.)859:8923،

رابهویژهبحرانهایهویتومشروعیتراپشت
ث-دومینجریاندراینحوزهدرپیبازسازیجامعهشناسی(یاسیاستشناسی)ازطریق
هایصوریاستکهبهگونهایانتزاعیفقطبه

وداعبانظریههایکالنورویآوردنبهنمونه
دنبال یافتن وجوه مشترک تمامی روندهای نوسازی سیاسی است (بدیع .)89 :8953 ،از
چهرههایشاخصاینجریان،بزرگانیچونهانتینگتون،اپتربندیکس،رکانوآیزنشتادقابل
ذکرند(عبدالهیوراد.)98:8922،
هانتینگتونازصاحبنظرانمطرحدرمباحثتوسعه،بینمفهوم«توسعه»و«نوسازی»و
هایسیاسیبهدرونگروههایاجتماعیگسترشیافته

معتقداستکهدرفرایندنوسازیآگاهی
واینگروههابهدرونسیاستبسیجمیشوند.دربعدتوسعهسیاسیویبرمسألهنهادمندی

تأکیدکردهوتوسعهسیاسیرابهمفهومآفرینشوایجادنهادهایسیاسیمیداندکهدارای
هاییازقبیلتطبیقپذیری(درمقابلانعطافناپذیری)،پیچیدگی(درمقابلسادگی)،


ویژگی
استقالل(درمقابلتابعیت)وانسجام(درمقابلازهمگسیختگی)است(هانتینگتون-82:8955،

).درنظریههانتینگتوننوسازیهمیشهبهتوسعهنمیانجامد.نوسازیممکناستبرحسب

35
اینکهروندنهادینهشدنباگسترشمشارکتسیاسیهمراهباشدیانه،بهزایشدونوعنظام
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سیاسی«جامعهمدنی»و«جامعهپرهتورین»بینجامد.در«جامعهمدنی»کاهشنیروهایاجتماعی
و ورود آنها به صحنه سیاست با بازی نهادهایی متعادل میشود که قادرند مشارکت آنها را
سازمان و نظم بخشند .برعکس مشخصه »جامعه پره تورین» رویارویی مستقیم و بیواسطه
یشمیگیرند.از

نیروهایاجتماعیاستکههریکبرایرسیدنبههدفشیوهخاصخودراپ
اینرومشارکتسیاسیدراینجوامعبهدلیلسطحپاییننهادینگی،بابینظمیوبیقاعدگی

دانشآموختگانبیکاردانشگاهی
سالهایدهه،8335دانشجویانو 
همراهاست.برایمثالدر 
حکومت آن کشورها برانگیختند

در کشورهای کره ،برمه و تایلند نگرانیهایی را برای 
.بهجامعهنوعاولتوسعهیافته(ازنظرسیاسی)میگویندوبهجامعه

()Huntington, 1988: 52
نوعدومدرحالانحطاطلقبمیدهند(بدیع.)33:8925،
ج-سومینجریان،درپیآناستتابارجوعبهتاریخ،بهتوضیحیجامعومنحصربهفرد
ازتوسعهسیاسیهرجامعهدستیابد(بدیع.)83:8925،ازجملهمتفکرانمنصوببهاینجریان

فکری،کسانیچونوالرستین،آندرسون،برینگتونمور،تیلیواسکاچپولرامیتواننامبرد
(عبدالهیوراد.)99:8922،
اکنونباتوجهبهنظریاتارائهشدهدرموردتوسعهسیاسیمیتوانتعریفیکلیازتوسعه

سیاسیارائهداد«:توسعهسیاسیبخشیازفرایندپیچیدهتوسعهملیاستکهزمینههاوشرایط
الزمرابراینهادینهکردنامرمشارکتورقابتسیاسیدرونجامعهرافراهممیکندوحاصل

نهاییآنافزایشتوانمندینظامسیاسیاست(».عبدالهیوراد،همان)92:برایناساستوسعه
سیاسی با رشد دموکراسی مترادف است و هراندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به
انعطافپذیری،ازسادگیبهپیچیدگی،ازدنبالهرویبهخودمختاریوازپراکندگیبهیگانگی
افزایشمییابد.باتوجهبهمطالب

گرایشپیداکند،بههماننسبتتوسعهسیاسینیزدرآننظام
گفته شده ،میتوان مولفههای چهارگانه ،گذار به توسعه سیاسی را در سه موضوع؛ دولت،
جامعهمدنی،مردموجامعهبیانکرد(.)Pye, 1963: 19بهعبارتدیگرمولفههایچهارگانهگذار

دراینسهمحورنمودپیدامیکند.درموردتفاوتبینجامعهمدنی،مردموجامعهبایدگفت

که منظور از جامعه مدنی ،مجموعه سازمانها ،نهادها و تشکیالت غیردولتی است که نقش
واسطهبینافرادوگروههایاجتماعیوحکومترابرعهدهدارندودرمقابلمنظورازمردمو
جامعه همان شهروندان هستند که جنبه غیرسازمانی و غیرتشکیالتی دارد .در ادامه با بررسی
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اینمحورها،اینتمایزاتآشکارترمیشود.

شاخصهایهرکداماز



شاخصهای توسعه سیاسی
دولت
دولتدرجامعهتوسعهیافتهدارایویژگیهایذیلاست:
* حاکمیت قانون و ضابطه در نظام اداری کشور:درجامعهسیاسیتوسعهیافتهتصمیمات
از حالت شخصی خارج میشوند و برای هر مورد ضوابط و قوانین خاصی حاکم است که
پیدامیکنندو

هاتصمیمگیریمیشود.برایناساساستکهقوانینماهیتهمگانی

براساسآن
شوندودستیابی به مقامات سیاسی

تفاوتهای شخصی خارج می

کموبیش ازجنبه 
در اجرا  
نظامهای
لیاقتها و صالحیتها باشد ،نه نتیجه روال انتصابی در  
باید با توجه به دستاوردها  ،
اجتماعیسنتی(عالم.)888:8923،
میتوان به دو موضوع اشاره کرد:یکی بحث
* تمرکززدایی در اداره کشور :در این مورد  
سهگانه کشور و دیگری بحث تمرکززدایی در اداره امور کشور به
تفکیک وظایف بین قوای  
نحوی که مناطق داخلی محلی نیز در چارچوب قانون در اتخاذ تصمیمات محلی خود دخیل
باشند(عالم.)882:8923،
* تخصصی کردن حکومت :حکومت دارای نظام اداری منضبط است که به صورت
تخصصی ،سازمان یافته است .در این سازمان تفکیک کارکردها و پیچیدگی خاصی حاکم
است(عالم.)888-883:8923،
* یکپارچگی ساختارها و روندها :در عین حال که ساختار حکومت دارای تفکیک
کارکردهااستووظایفواختیاراتدربینسازمانهایمختلفحکومتیمشخصشدهاست
وتقسیمکاردربینآنهاوجوددارد،امادرنهایتبینایننهادهانوعیهماهنگیویکپارچگی
درروندهاوساختارهاوجودداردکههمگیآنهارادرقالبیکنظامسیاسیجمعمیکند.
* منابع درآمدی دولت :جامعه توسعه یافته ،جامعهای است که در آن دولت به منابع
درآمدیغیررانتیوابستهباشدزیراوابستگیدولتبهمنابعرانتیخودضدتوسعهاستومنجر
تفاوتیدولتبهمردموازطرفدیگرمردمبهدولتمیشود(بشیریه:8928،


بهجداییوبی
.)858-885
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درجامعهتوسعهیافتهبهدالیلمختلف(کهدرادامه

* عدم وجود فساد اداری و سیاسی :
یابد.یکیازمهمترین


درمدلنمایشخواهیمداد)فساداداریوسیاسیبهحداقلکاهشمی
عواملیکهباعثجلوگیریازفساداداریوسیاسیمیشودوجودبازدارندههاییمثلاحزاب

سیاسیرقیبوجامعهمدنیقویاست(.)Huntington, 1968: 24
هایدولتدرجوامعتوسعهیافتهایناستکهدولت


یکیازویژگی
* نفوذ نظام سیاسی:
برتمامنقاطسرزمینیخودحاکمیتداردوتواناییاعمالنفوذبرتمامکشورراداردوهمچنین
رزمینیخوداعمالواجرامیشود(.)Binder, 2015: 66

قوانینوضعشدهآنبرگسترهدولتس

* یکپارچگی سیاسی :یکپارچگی سیاسی نیز که در امر یکپارچگی ملی نقش بهسزایی
دارد ،عبارتست از همگرایی و اتفاقنظر اعضای جامعه سیاسی نسبت به فرایندهای سیاسی.در
ساسیسیاسیبهجمعبندیمیرسندو

اینوضعیتتمامگروههایسیاسینسبتبهراهبردهایا

تنهاتفاوتآنهادرتاکتیکهاودرمسیرراهبرداست(زیباکالمومقتدایی.)88:8939،


جامعه مدنی
ایازسازمانها،نهادهاوتشکیالتغیردولتیاستکهنقشواسطه


جامعهمدنیمجموعه

بینافرادوگروههایاجتماعیازیکسووحکومتازسویدیگررابرعهدهدارند.جامعه
مدنیدرتعریفیدیگربهحوزهایازروابطاجتماعیاطالقمیشودکهفارغازدخالتقدرت

سیاسی است و مجموعهای از نهادها ،موسسات ،انجمنها و تشکلهای خصوصی و مدنی
رادربرمیگیرد(عباسی3:8939،؛بهنقلازبشیریه.)983:8925،ایننهادها

(غیرخصوصی) 
ضامن نهادینه شدن آزادیوبسطمشارکتمردمیهستند که درمهارقدرتهای اقتدارگر،
مدنیتأثیرگذاروقوییکیازمهمترینابعادجوامع

وجودجامعه 

نقشاساسیراایفامیکنند 
پدیدهای نیست که در خأل ایجاد شود،
یافتهاست.جامعهمدنی ،تشکلها و نهادهای آن  


توسعه
میآید.ساختارهای سیاسی ،فرهنگی و
بلکه از درون شرایط واوضاع درونی یک کشور پدید  
دستیابی به
گسترشتشکلهای مدنی نقش بهسزایی دارند.برای  

حقوقی در یک کشور بر 
جامعه مدنی مؤثر و پویا نیاز به آن است کهمحدودیتهای سیاسی ـ قانونی فعالیت تشکلهای
مدنی کاهش یابد .بر این اساس ساختار قدرت باید فضا و بستر مناسب را برای فعالیت
جنبشهای اجتماعی و )...فراهم آورد.

انجمنهای مدنی ،

تشکلهای مستقل مدنی (مطبوعات ،
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هایاینبعدمیپردازیم.

درذیلبهویژگی
ترینمولفههایجامعهمدنیدرکشورهای


یافتهوقوی:یکیازمهم

*وجوداحزابسازمان
توسعهیافتهوجوداحزابیاستکهدارایعمریبیشترازرهبرانوبنیانگذارانآنهاباشند.وجود

احزابخودمعلولعواملبسیاریاستکهدرذیلبهمهمترینآنهااشارهمیشود:

وجودقوانینموثردرزمینهپیدایش،فعالیتواحیاناًلغواحزاب؛وجودقوانینموثردرزمینهحمایتدولتیازاحزابسیاسی؛وجودفرهنگعملکردحزبیدربینمردم؛دولتمردان؛

وجودتفکرمثبتنسبتبهاحزابدربین* وجود سازمانهای غیردولتی :یکی از ویژگیهای جامعه مدنی وجود سازمانهای
مختلفاستکهبهنمایندگیازمردمدرجهتحمایتازحقوقآنهاوتأمینمنافعآنها
توانندگسترهوسیعیرادربرگیرندکهشاملانواعسازمانهای

شکلمیگیرد.اینسازمانهامی

صنفی،تخصصی،اجتماعیومواردیازاینقبیلاست.
* وجود قوانین و ساختارهای تعریف شده برای مشارکت نهادهای جامعهمدنی در

یدرصورتیمیتواندموثرباشدکهزمینههایالزمبرایمشارکتآندر

سیاست :جامعهمدن
سیاست فراهم شود .اگر سازمان مدنی نهادینه نباشد و قوانینی برای فعالیت و حمایت از آن
وجودنداشتهباشد،تواناییایفاینقشخودرابهدرستیندارد.
یمیتواندموثرواقعشودکه

* عملکرد دموکراتیک جامعه مدنی :جامعهمدنیدرصورت
خوددموکراتیکعملکند.اگرجامعهمدنیدرصدداعمالنفوذبردولتورقباازطریق

هایغیردموکراتیکباشد،فضایمناسببرایتوسعهجامعهبهوجودنمیآید.

روش
مردم و جامعه (شهروندان)
مردمدرروندتوسعهسیاسییکجامعه،بخشمهمیازکارراانجاممیدهند.همانطور
که در رویکردهای جامعهشناختی مطرح است ،جامعه و مردم به عنوان مواد خام یک
هایخودراازدرونجامعهخودکسبمیکند

نظامسیاسیتلقیمیشوندونظامسیاسیویژگی

ودرقالبهمانجامعهبهایفاینقشمیپردازد.هرچندکهارتباطمتقابلبیننظامسیاسیو

جامعه غیرقابل انکار است .یعنی همان طور که جامعه و محیط سیاسی بر نظام سیاسی تأثیر
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گذارد،نظامسیاسینیزتأثیراتخودرابرجامعهومحیطسیاسیاعمالمیکند.بدینترتیب


می
مردم و جامعه بخش مهمی در فرایند توسعه سیاسی محسوب میشود .از جمله ویژگیهای
جامعهومردمدرجامعهتوسعهیافته،مواردذیلاست:
* آگاهی سیاسی:مردمیکهبادیدوآگاهیسیاسیبانظامبرخوردمیکنندوازحقوقو
مسئولیتهای خوددر قبال جمع آگاهند ،از راههای صحیح نظرات و اعتقادات خود

تکالیف و 
میرسانند  .چنین جامعهای که مردم ،کشور و دولت را متعلق به خود
را به نظام و مسئولین  
میداند ،در فعالیتهای سیاسی شرکتکرده و اعتماد متقابل بین مردم و دولت که نقطه کمال

جامعهپذیریسیاسیاست،ایجادمیشود(نصوحیان.)855:8925،
در 
* وجود عنصر اعتماد در روابط اجتماعی :توسعه سیاسی بیش از هر چیز ،به امنیت و
آرامشدرحوزهسیاسینیازمنداستوچنینامنیتوآرامشیتنهادرسایهبرقراریاعتمادمیان
حاکمان و مردمحاصل میشود.بنابراین باید مکانیسمهایی برای ایجاد اعتماد میان آنها طراحی
کنیم .اعتماد یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با احترام ،اطمینان،
جامعهمدنی دارد که با مشکل اصلی سیاستگذاری عمومی،
انسجاماجتماعی و  

جامعهپذیری ،

برقراری و تداوم هماهنگی اجتماعی ،ارتباط دارد .هرچند متخصصین و کارشناسان بیشتر به
ابزارهای رسمی،نهادیومادیتوجهدارندولی شکینیستکه ابزارهاینرمو چارچوبهای
شناختی و تمایالت اخالقی که در سطح مردم بر زندگی اجتماعی مسلط است از متغیرهای
اصلیبهحسابمیآید که امکان موفقیت نهادها وابسته به آن است .روابط اعتماد را در چهار

میتوانتقسیمکرد:
حوزه 
-

اعتمادشهروندانبهشهرونداندیگر؛

-

اعتمادشهروندانبهنخبگانسیاسی؛

-

اعتمادنخبگانبهیکدیگر؛

-

اعتمادنخبگانبهشهروندان(نصوحیان.)833:8925،

* همبستگی ملی و احساس تعلق ملی :جامعهومردمیظرفیتتوسعهدارندکهذهنیت
هایقبیلهایومحلیخارجشدهباشندودرعینحالکهخودرامتعلقبهگروهیا

آنهاازقالب

قومخاصیمیدانند،نسبتبهنظامسیاسینیزاحساستعلقکنندوخودراجزئیازآنبدانند.

درمقابلافراددیگررانیزدرداخلکشوربهعنوانهموطنانخودتلقیکند.بدینترتیباست
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کهانسجامووحدتداخلیدرقالبنظامدولتملیشکلمیگیرد(بدیع.)55:8925،

جامعهتوسعهیافته،جامعهایاستکهبه

* عدم وجود شکافهای آشتیناپذیر در جامعه:
نوعیهمگنیویکدستبودنرسیدهباشد.ازجملهویژگیهایجامعههمگنایناستکهدر

ناپذیرطبقاتی،محلیومنطقهایوقومیوجودنداشتهباشد(قوام:8922 ،


هایآشتی

آنشکاف
.)855


روش پژوهش :تحلیل محتوا
در این مقاله برای بررسی موضوع موردنظر (بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامههای
محتوااستفادهشدهاست.دراینجاقبلازاینکهبهتحلیلبرنامههای


توسعه)ازروشتحلیل
توسعه،دررابطهباموضوعموردنظربپردازیم،ابتداالزماستبهطورمختصردرمورد روشبه

محتوا)وهمچنیننحوهیبهکارگیریآندراینپژوهش،توضیحاتی


شده(تحلیل
کارگرفته
ارائهشود.
انواعگوناگونپیامهایمندرجدرآثار

تحلیلمحتوا؛روشیاستکهمیتوانآنرادرباره

ادبی ،مقالههای روزنامه ،اسناد رسمی ،خطابهها ،اعالمیههای سیاسی ،گزارشهای اجتماعات،
هاینیمهرهنمودیبهکاربست.واژههاییکه

برنامههایشنیداری،دیداریوگزارشمصاحبه

ها،وجهآرایشآنهادرجمله،ساختمان


برد،بسامدآن

نویسنده،سخنرانیاپاسخگوبهکارمی
خطابهوچگونگیبسطآن،منبعاطالعاتیهستندکهبرمبنایآنهامحققمیکوشدبهشناختی
دست یابد( .کیوی و کامپنهود )895 :8923 ،کلوس کریپندورف تحلیل محتوا را "تکنیک
تعریفمیکند(کریپندورف.)83-3:8935،

پژوهشیاستنباطمعتبرازمتن"
با توجه به این کهدراینمقالهاز روشتحلیلمحتوااستفاده شده است ،درادامه نحوه
کاربست آن را توضیح میدهیم .در ابتدا متن تحقیق را مشخص کردیم؛ متن نوشته قانون
هایتوسعهمصوبمجلسبهعنوانمتنتحقیقانتخابشد.درادامهباتوجهبهموضوع


برنامه
تحقیقمتغیرهاییراکهبایددرمتندرصددشناساییآنهاباشیم،مشخصکردیم.بدینمنظور

هایآنپرداختیم.نتیجه این

،تعیینابعادومؤلفهها،وشاخص

بهتعریفمفهومتوسعهسیاسی
کاربهشرحزیراست:
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جدول  :1توسعه سیاسی ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهای آن
مفهوم

ابعاد

مولفهها
حاکمیتقانونوضابطه
درنظاماداریکشور

شاخصها
پایبندیبهضوابطبهجایروابطدرنظاماداری
کشور
اتفاقنظراعضایجامعهسیاسینسبتبهراهبردهای
اساسیکشور

نفوذنظامسیاسی

اعمالنفوذنظامسیاسیدرتمامنقاطکشور

بهرهوریوعدموجود

فساداداریوسیاسی

کاهشفساداداریوسیاسی

منابعدرآمدیدولت

منابعغیررانتی

یکپارچگیساختارهاو
روندها
تخصصیکردن
حکومت

هماهنگیویکپارچگیبینانواعنهادهاو
ساختارهاینظامسیاسی
دورههایآموزشیضمنخدمت

بهکارگیریافرادبراساستخصص
آمایشسرزمینی
خصوصیسازی

شوراهاودستگاههایمحلی

تشکلهایصنفیتخصصی

مشارکت

یکپارچگیسیاسی

دولت

تمرکززداییدراداره
کشور

توسعه
سیاسی

وجوداحزاب
سازمانیافتهوقوی


جامعه
مدنی

مردمو
جامعه

زمانهای
وجودسا غیردولتی
وجودقوانینوساختارهایتعریفشده
برایمشارکتنهادهای

جامعهمدنیدرسیاست

عملکرددموکراتیکجامعهمدنی
آگاهیسیاسی
وجودعنصراعتماددر
روابطاجتماعی

قوانینموثردرزمینهپیدایش،فعالیتواحیاناًلغواحزاب
قوانینموثردرزمینهحمایتدولتیازاحزابسیاسی
وجودفرهنگعملکردحزبیدربینمردم
تفکرمثبتنسبتبهاحزابدربیندولتمردان


قوانینمربوطبهآزادیهایسیاسی

قانونحقوقشهروندیقانونمربوطبهرسانهها



اعتمادنخبگانبهیکدیگر
اعتمادنخبگانبهشهروندان
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اعتمادشهروندانبهشهرونداندیگر
اعتمادشهروندانبهنخبگانسیاسی


همبستگیملیواحساس
تعلقملی



عدموجودشکافهای

آشتیناپذیردرجامعه


شکافطبقاتی
شکافمحلیومنطقهای

شکافقومی


هایتوسعهسیاسیاختصاصدادهشدهاست.باتوجه


ولشمارهیکبهابعادوشاخص
جد
بهاینجدولسعیدرشناساییمولفههاوشاخصهایتوسعهسیاسیدرواحدهایموردبررسی
راداشته.بنابراینمتن،باتوجهبهاینجدولتحلیلمیشود.
واحدبندیمتنرسید.دراینجابه

پسازمشخصکردنمتغیرهاوشاخصها،نوبتبه

فصلها
ترابتدامتنقانونبرنامهرابهفصلهایآنواحدبندیکردیم.مجدداً 

منظوربررسیدقیق
رابهعنوانواحدزمینهدر
آنهاتجزیهکردیموبدینترتیب"ماده" 
دهنده 
هایتشکیل 


رابهماده
این تحقیق انتخاب کردیم و به بررسی وضعیت هر ماده با توجه به متغیرهای مشخصشده
پرداختیم .در ادامه وضعیت هرکدام از مادههای قانون برنامه را نشانهگذاری کردیم و بدین
تحلیلواستنباطرسیدیمکهدرادامهبیانمیشود.

ترتیببهمرحله



تحلیل تجربی برنامههای توسعه
باتوجهبهشاخصسازیهاییکهدرقسمتقبل(روششناسی)بهآنپرداختهشدبهبررسی

متونبرنامههایسوم،چهارم،پنجموششمدررابطهباموضوعتحقیق(توسعهسیاسی)پرداختیم.
ازجملهمواردیکهدراینرابطهموردبررسیقرارگرفتهاندشامل؛میزانپرداختنبهتوسعه

سیاسیدرهرکدامازبرنامهها،میزانپرداختن بهابعادمختلفتوسعهسیاسیدرهرکداماز
هایبینبرنامههایتوسعهدررابطهباموضوعتحقیقاستکهنتایج

برنامههاوتفاوتهاوشباهت

آنبهصورتذیلارائهمیشود:

میزان پرداختن به توسعه سیاسی در برنامههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم توسعه
برنامهسومتوسعهازلحاظساختاروقالب،ازمجموعه"ماده"هاتشکیلشدهاست.برای
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بررسیاینبرنامه"ماده"هایآنرابهعنوانواحدزمینهانتخابکردیمودرادامهبهبررسی
هایتشکیلدهندهآنمیپردازیم.برنامهمذکوراز 833مادهتشکیل

موضوعتحقیقدرماده
شده است.ازمجموع اینمواد 38،مادهباموضوع تحقیقمرتبطاست .درصدفراوانیمواد

مرتبطدراینبرنامه 98.88درصداست.درجدولذیلموادمرتبطباهریکازشاخصهای
توسعهسیاسیدربرنامهسومتوسعهآوردهشدهاند:

مفهوم

ابعاد

توسعهسیاسی

جدول  :1مواد مرتبط با توسعه سیاسی در برنامه سوم توسعه

دولت

مولفهها
بهرهوریوعدموجودفساد

اداریوسیاسی
تخصصیکردنحکومت

شاخصها

دورههایآموزشیضمن

خدمت
بهکارگیریافرادبر
اساستخصص
آمایشسرزمینی

خصوصیسازی

تمرکززداییدرادارهکشور


حاکمیتقانونوضابطهدر
نظاماداریکشور
منابعدرآمدیدولت
نفوذنظامسیاسی
یکپارچگیساختارهاوروندها

مادههای مرتبط
-83-35-3-9-8-8
-888-885-33-38
-885

-53-59-58-58-55
-28-28-52-55-53
-832
-89-88-88-85-3
-82-85-83-88-83
-93-99-98-95-82
-888-888-32-83
-883-882

دستگاههای

شوراهاو
محلی
تشکلهای

مشارکت
صنفیتخصصی
سایرموارد

-823-33









-35
-883
-829-825

-883-895-893
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وجوداحزابسازمانیافتهو
قوی
جامعه وجودسازمانهایغیردولتی
مدنی
وجودقوانینوساختارهای
تعریفشدهبرایمشارکت
نهادهایجامعهمدنیدرسیاست

آگاهیسیاسی
مردم
و
جامعه

عدموجودشکافهای

آشتیناپذیردرجامعه







قانونحقوقشهروندی

-828-882-853


قانونمربوطبهرسانهها


-835


شکافطبقاتی



-838-839-888-85
-835-839

شکافمحلیومنطقهای


همبستگیملیواحساستعلق
ملی







برنامهچهارمتوسعهدرمجموعاز838مادهتشکیلشدهاست.دراینبرنامهمجموعموادی
کهمرتبطباتوسعهسیاسیتشخیصدادهشدهاند25،مادهاست.شمارهاینموادوارتباطآنها
نشاندادهشدهاست.اگربخواهیمدرصد

باهریکازشاخصهایتوسعهسیاسیدرجدول8
فراوانیموادمرتبطباتوسعهسیاسیدراینبرنامهرامحاسبهکنیم،موادمرتبط 85درصدمواد
برنامهراشاملمیشوند.اینوضعیترابهخوبیمیتواندرنمودار8مشاهدهکرد.


مفهوم

ابعاد

توسعهسیاسی

جدول  :3مواد مرتبط با توسعه سیاسی در برنامه چهارم توسعه

دولت

مولفهها

شاخصها

مادههای مرتبط

بهرهوریوعدموجودفساد

اداریوسیاسی



-895-883-23-93-5-8
-833-838-893-892
-883-889-888

تخصصیکردنحکومت

دورههایآموزشی
ضمنخدمت
بهکارگیریافرادبر
اساستخصص
آمایشسرزمینی

تمرکززداییدرادارهکشور
خصوصیسازی


-83
-833-839-838
-28-28-52-53-59-58
-833-29
-82-88-88-85-83-3-3
-893-885-858-83
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شوراهاودستگاه
هایمحلی
مشارکتتشکلهای
صنفیتخصصی
سایرموارد

-838-898-893-22









-8-8
-888-58
-883-885-888-88-89

وجوداحزابسازمانیافتهو
قوی



-883

وجودسازمانهایغیردولتی



-885-853-858-32-35
-835-888-888

وجودقوانینوساختارهای
تعریفشدهبرایمشارکت
جامعهمدنیدر
نهادهای 

سیاست

قانونحقوق
شهروندی
قانونمربوطبه
رسانهها


آگاهیسیاسی


شکافطبقاتی
شکافمحلیو
منطقهای


-853
-33-38-9
-23-88-95-85-83-85
-859-38



-885-853

حاکمیتقانونوضابطهدر
نظاماداریکشور
منابعدرآمدیدولت
نفوذنظامسیاسی
یکپارچگیساختارهاوروندها

جامعه
مدنی

مردم
و
جامعه

عدموجودشکافهای

آشتیناپذیردرجامعه

همبستگیملیواحساستعلق
ملی

-858-33
-888-95

-898-895-855
-883

برنامهپنجمتوسعهاز 898مادهتشکیلشدهاست.شمارهموادمرتبطباتوسعهسیاسیدر
توانپیبرد


است.باتوجهبهمحلقرارگرفتنشمارهموادمرتبطدرجدول،می

جدولذیلآمده
هایتوسعهسیاسیمرتبطاست.همانطور

کهمادهموردنظرباکدامیکازمولفههاوشاخص

کهدرجدولمشاهدهمیشود،ازمجموعموادبرنامهپنجمتوسعه 32مادهآنباتوسعهسیاسی
درصدمجموعموادتشکیلدهندهبرنامهاستکهاین

مرتبطاست.درصدفراوانیاینمواد83
وضعیترامیتواندرنمودارسهمشاهدهکرد.
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جدول  :2مواد مرتبط با توسعه سیاسی در برنامه پنجم توسعه
مفهوم

ابعاد

مولفهها

شاخصها

بهرهوریوعدموجودفساد

اداریوسیاسی



تخصصیکردنحکومت

دورههایآموزشی

ضمنخدمت
بهکارگیریافرادبر
اساستخصص
آمایشسرزمینی
خصوصیسازی

توسعهسیاسی

دولت

تمرکززداییدرادارهکشور

حاکمیتقانونوضابطهدر
نظاماداریکشور
منابعدرآمدیدولت
نفوذنظامسیاسی
یکپارچگیساختارهاو
روندها

مردمو
جامعه

-885
-828-828-853-852
-883-823-823-829
-882-858-55-82-83
-839-838-882-885-883
-833-838-885-885










-893-885
-859-858-832



-55-83-88-83-83

وجوداحزابسازمانیافتهو
قوی

سازمانهایغیردولتی

وجود
وجودقوانینوساختارهای قانونحقوقشهروندی
تعریفشدهبرایمشارکت
جامعهمدنیدر
نهادهای 

قانونمربوطبهرسانهها
سیاست
آگاهیسیاسی
عدموجودشکافهای


-852

دستگاههای

شوراهاو
محلی
مشارکتتشکلهای
صنفیتخصصی
سایرموارد



جامعه
مدنی

مادههای مرتبط
-23-53-58-35-38-33
-888-882-858-883
889--883


شکافطبقاتی

-853-859
-889-833-92


-59-88
-895-885-888
-85

-93
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آشتیناپذیردرجامعه


شکافمحلیو
منطقهای


-898-23-25-93-98-83
-853-833-825-883





همبستگیملیواحساس
تعلقملی


برنامهششمتوسعهاز 883مادهتشکیلشدهاست.اینبرنامهآخرینبرنامهتوسعهدرج.ا.ا
رادربرمیگیرد.با

استکهدرحالحاضردرحالاجراستودورهزمانیآنتاسال 8355
بررسی محتوای برنامه ششم توسعه مشخص شد که از مجموع  883ماده تشکیل دهنده این
مادهآن،باتوجهبهشاخصسازیهاییکهانجامشد،مرتبطباتوسعهسیاسیتشخیص

برنامه83،
شد.اگربخواهیماینمقداررابهدرصدفراوانیبیانکنیم،همانطورکهنمودارچهارنشان

داده

درصدرانشانمیدهد.شمارهموادمرتبطباتوسعهسیاسیونوعارتباطآنها

میدهد،عدد39

باشاخصهایتوسعهسیاسیدرجدولذیلآمدهاست.
مفهوم

ابعاد

توسعهسیاسی

جدول  :3مواد مرتبط با توسعه سیاسی در برنامه ششم توسعه

دولت

مولفهها
عدموجود
بهرهوریو 

فساداداریوسیاسی
تخصصیکردنحکومت

شاخصها

دورههایآموزشیضمن

خدمت
بهکارگیریافرادبر
اساستخصص
آمایشسرزمینی
خصوصیسازی


تمرکززداییدراداره
کشور

حاکمیتقانونوضابطه
درنظاماداریکشور

مادههای مرتبط
8-9-10-14-17-1822-28-29-39-115116- 117- 118- 5-67


7-26-27-80-39-93-88-83-88-3
-32-88-88-85-32-33
-855-38-58-53-58

دستگاههای

شوراهاو
محلی
تشکلهای

مشارکت
صنفیتخصصی
سایرموارد





-95
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منابعدرآمدیدولت
نفوذنظامسیاسی
یکپارچگیساختارهاو
روندها

جامعه
مدنی

وجوداحزابسازمان
یافتهوقوی
سازمانهای

وجود
غیردولتی
وجودقوانینو
ساختارهایتعریفشده
نهادهای
برایمشارکت 
جامعهمدنیدرسیاست


مردمو
جامعه

آگاهیسیاسی
عدموجودشکافهای
آشتیناپذیردرجامعه

همبستگیملیواحساس
تعلقملی




6- 122







-858





قانونحقوقشهروندی



قانونمربوطبهرسانهها




شکافطبقاتی
شکافمحلیومنطقهای





81-78-79- 3-83- 59- 112- 2-39-55-23-38-35-

درنمودارذیلدرصدفراوانیموادمرتبطوهمچنینموادغیرمرتبطباتوسعهسیاسیدر
برنامهسوم،چهارم،پنجموششمتوسعهنشانمیدهد:


نمودار  :1درصد فراوانی مواد مرتبط با توسعه سیاسی در برنامههای سوم تا ششم
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ابعاد توسعه سیاسی در برنامههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم توسعه
همانطورکهدرقسمتشاخصسازیآمد،توسعهسیاسیرادرسهبعددولت،جامعهمدنی

و مردم و جامعه تقسیمبندی و برای هر کدام ،مولفهها و شاخصهایی تعریف شد .در اینجا
خواهیمببینیمکهدرهریکازبرنامههایتوسعهاینابعادچگونهوتاچهاندازهایمورد


می
توجهبودهاند؟

برنامه سوم از  833ماده تشکیل شده است که در مجموع  38ماده آن مرتبط با موضوع
تحقیقاست.ازمجموعاین38مادهمرتبط88،مادهآندربعد"دولت"،ششمادهآندربعد
جایمیگیرد.

"جامعهومردم"ودرنهایتچهارمادهآندربعد"جامعهمدنی"
دربرنامهچهارمنیزاولویتابعادتوسعهسیاسیمثلبرنامهسوماست.بدینترتیبکهاز
مجموع25مادهمرتبطباتوسعهسیاسی،بهترتیباولویت89،مادهدربعد"دولت"83،مادهدر
جایمیگیرد.

بعد"جامعهومردم"ودرنهایت89مادهدربعد"جامعهمدنی"
دربرنامهپنجم توسعه نیزاولویتبرنامههای توسعهسومو چهارم درابعاد توسعهسیاسی
تکرارمیشودوبدینترتیبتغییریدراولویتهااتفاقنمیافتد.منتهادرشدتآنها تغییررخ

میدهد.بدینترتیبازمجموع 32مادهمرتبطباتوسعهسیاسی 85،مادهآندربعد"دولت"،

جایمیگیرد.

88مادهآندربعد"جامعهومردم"و3مادهآندربعد"جامعهمدنی"
درنهایت در برنامه ششم توسعه ،همانند برنامههای قبلی اولویتها تکرار میشود .به این
ترتیبکههمانندسابقبعد"دولت"بااختصاصبیشترینفراوانیبهخودبهمقدار53درصددر
صدرقرارمیگیردوبعدازآنابعاد"جامعهومردم"با83درصدو"جامعهمدنی"با8درصد
قرارمیگیرد.جدولونمودارذیلفراوانیودرصدفراوانیهریکازابعادتوسعهسیاسیدر
هایسوم،چهارم،پنجموششمتوسعهنشانمیدهند.


برنامه
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جدول  :6فراوانی و درصد فراوانی ابعاد مختلف توسعه سیاسی در برنامههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم توسعه
دولت

ابعاد

درصد
فراوانی
%3.38

مجموع مواد
جامعه و مردم
مرتبط
درصد
درصد
فراوانی
فراوانی
فراوانی
فراوانی
%855
38
%3.35
3
83

%85.85

25

%855

%85.33

32

%855

%83

83

%855

جامعه مدنی

درصد
فراوانی
%29.25

3

برنامهچهارم

89

%33.88

89

%83.88

برنامهپنجم

85

%59.88

3

%2.28

88

برنامهششم

35

%53

8

%8

89

برنامهها

فراوانی

برنامهسوم

88

فراوانی



نمودار  :2درصد فراوانی ابعاد مختلف توسعه سیاسی در برنامههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم توسعه

تفاوتها و شباهتهای بین برنامههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم توسعه از لحاظ
پرداختن به توسعه سیاسی
اهم،پرداختنهمهآنهابهمبحثتوسعهسیاسیاست.

اولیننکتهتشابهبرنامههایتوسعهب

شدهدرهمهبرنامههایچهارگانهتوسعهمورد

برهمیناساستوسعهسیاسییکیازمسائلمطرح
هایتوسعهدرمیزانپرداختنبهآنازهممتمایزمیشوند.دومین

بررسیاست،هرچندکهبرنامه
تشابهی که در برنامههای توسعه از نظر موضوع تحقیق وجود دارد ،این است که در همه
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هایتوسعهبعدجامعهمدنیتوسعهسیاسیهمیشهدراولویتآخروبعدازابعاددولتو


برنامه
است.بهعبارتدیگردرتوسعه سیاسی،بیشترتأکیدبربعددولتو

جامعهومردمقرارگرفته 
مدنیبودهاست.

پسازآنجامعهومردمودرنهایتجامعه
نکتهدیگریکهدرتشابهبرنامههایتوسعهمیتوانبهآناشارهکرد،حرکتروبهجلو،در
جامعهمدنی"را

جامعهمدنی"درتوسعهسیاسیاست.برنامهسومموادیازبعد"

توجهبهبعد"
در خود گنجاند .این روند در برنامه چهارم توسعه پیشرفت کرد ،به نحوی که بعد "جامعه
مدنی" تقریبا به موقعیت همتراز با بعد "جامعه و مردم" رسید .اگر بخواهیم این مقدار را با
درصد فراوانی نشان دهیم ،بعد دولت؛  33.88درصد ،بعد جامعه مدنی؛  83.88درصد و
درصدرادربرنامهچهارمبهخوداختصاصمیدهد.

درنهایتبعدجامعهومردم؛85.8
اما اینوضعیتدربرنامهپنجموششمدوبارهبهحالتقبلبرمیگرددومجددابعدجامعه
مدنیبافاصلهزیادازابعاددیگردراولویتآخرقرارمیگیرد.دربرنامهپنجمبهترتیبدرصد

فراوانی مواد ابعاد «دولت»« ،جامعه و مردم» و «جامعه مدنی» به ترتیب 59.88 ،درصد،
85.33درصدو.2استوایندربرنامهششمبهترتیبدرصدفراوانیموادابعاد«دولت»«،جامعه
ومردم»و«جامعهمدنی»53،درصد83،درصدو8درصداست.
اکنونباتوجهبهآماربهدستآمدهدرخصوصچهاربرنامهتوسعهمیتوانبهنکاتیچند

یدهد،درهرچهاربرنامهتوسعهشاهداختالف
اشارهکرد.همانطورکهآمارمربوطهنشانم 
زیادیبینتوجهبه«بعددولت»وسایرابعادتوسعهسیاسییعنی«مردموجامعه»(شهروندان)و
«جامعهمدنی»هستیم.ایناختالفآنچنانزیاداستکهدرنگاهاولتوجهخوانندهرابهخود
جلبمیکند.باتوجهبهایناختالفقابلتوجهدرمیزانپرداختنبهابعادتوسعهسیاسیدر

هایتوسعهمیتوانگفتکهنگاهبرنامهریزانج.ا.ابهتوسعهسیاسی،نگاهیازباالبهپایین


برنامه
است.ایندیدگاهبرگرفتهازایناختالفنظراستکهآیابایدابتدادولترامتناسبباتوسعه
سیاسی آماده و اصالح کرد؟ یا این که ما باید بر روی مولفههای مربوط به جامعه مدنی و
شهروندان(مردموجامعه)تمرکزکنیموآنهاراآمادهتوسعهسیاسیکنیم؟آماروارقامبه
دستآمدهبهخوبینشانمیدهدکهدربینایندودیدگاه،دیدگاهمربوطبهشروعتوسعه
دولتدرتوسعهسیاسیدربرنامههایتوسعهبهخوبیغالب

سیاسیازباالبهپایینوتوجهبه
شدهاست.
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براساسدیدگاهازباالبهپایین،درفرایندتوسعهسیاسیبایدابتدابهمولفههایدولتتوجه
هایتوسعهسیاسیپرداخت.برهمیناساسدربرنامههای

کردوبهاصالحآنباتوجهبهشاخص
اقداماتیازقبیلافزایشبهرهوریومقابلهبافسادسیاسیواداری،

توسعهتالششدهاستبا 
تمرکززداییدرادارهکشورازطریقخصوصیسازیوهمچنینواگذاریاختیاراتبیشتربه

استانهادرادارهامورمربوطبهخود،حاکمیتقانونوضابطهدرنظاماداریکشور،تالشبرای

رهایی از وابستگی به درآمد نفت ،تخصصی کردن حکومت با به کارگیری افراد بر اساس
تخصصوبرگزاریدورههایضمنخدمت،تالشبرایبسطنفوذنظامسیاسیبهتمامنقاط
کشورو...درجهتاصالحدولتوآمادهسازیآنبرایتوسعهدستیابند.

دستآمدهمیتوانبهآن اشارهکرد،بهدیدگاه


نکتهمهمدیگریکهباتوجهبهآماربه
درخصوص تقدم و تأخر نقش بعد مردم و جامعه (شهروندان) و بعد جامعه مدنی در توسعه
سیاسیبرمیگردد.بهعبارتدیگردرتوسعهسیاسیبایدبهکدامیکازاینابعادتوجهبیشتری

شود؟آیابایدبهرشدآگاهیسیاسییاایجادهمبستگیدربینمردموتالشدرجهتکمرنگ
هایآشتیناپذیردرجامعهو...توجهکردیااینکهبایدابتدابهتشکیلاحزاب

کردنشکاف
سازمانیافتهوقویوسازمانهایغیردولتیوهمچنینتدوینقوانینوساختارهایتعریفشده
هادرسیاست،بهمنظوردستیابیبهتوسعهسیاسیاقدامکرد؟باتوجهبه

برایمشارکتآن
آماربهدستآمدهدربررسیبرنامههایتوسعهمیتوانگفتکهدرنظربرنامهریزانج.ا.اابتدا
بایدبهمولفههایمربوطبهبعدجامعهومردم(شهروندان)درجهتتوسعهسیاسیتوجهکرد.
هایسوموچهارمبابرنامههایپنجموششمتفاوتیوجوددارد


منتهادرایندیدگاهبینبرنامه
دستآمدهاینبودکههمزمانبا


هایبه

شود.دیدگاهبرنامهسومطبقداده
کهدرادامهبیانمی
تقویتمولفههایمربوطبهبعدمردموجامعه(شهروندان)،بایدمولفههایمربوطبهجامعهمدنی
از قبیل نهادهای مدنی و احزاب و قانونگذاری درخصوص آنها نیز تقویت شوند .طبق
دادههایبهدستآمده،درایندیدگاههرچندکهبازهمبااختالفنهچندانزیاد،ابتدابه
ساکنبرمولفههایبعدمردموجامعهتوجهدارد(دربرنامهسومبا 3.35درصد)،امادرعین
حال توجه به مولفههای مربوط به جامعه مدنی نیز تقریبا نزدیک به بعد مردم و جامعه
(شهروندان) است ( 3.38درصد) .این دیدگاه بیانگر این است که برای دستیابی به توسعه
سیاسیبایدمردموجامعه(شهروندان)وجامعهمدنیهمزمانموردتوجهورشدقرارگیرند.
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دربرنامهچهارمتوسعهنیزعالوهبراینکهایندیدگاهادامهپیدامیکند،ازمیزان توجه

نسبتبهاهمیتبعددولتدرتوسعهسیاسیکاستهمیشودودرمقابلبهابعاددولتومردم
(شهروندان)وجامعهمدنیافزودهمیشود.اینخودبیانگرایناستکهازمیزاننگاهبهتوسعه
سیاسیازباالبهپایینکهمیخواهندازدولتشروعکنندوابتدادولترابرایتوسعهسیاسی
مهیاکنند،کاستهشده است.هرچندکهایندیدگاهکماکاندیدگاهمسلطیاستکهوجود

دارد.
امادربرنامهپنجمآماربهدستآمدهنشانمیدهدکهشاهدبازگشتبهدیدگاهقبلیمبنی

برتوجهبیشتربهبعددولتواهمیتاینبعددرتوسعهسیاسیهستیم.بهنحویکهازمیزان
توجهبهبعدجامعهمدنیدراینبرنامهنسبتبهبرنامهقبلکاستهمیشودوبرمیزانتوجهبهبعد

شود.شواهدنشانمیدهدکهایندیدگاهدربرنامهششمنیزبهقوتخودباقی


دولتافزودهمی
میماند.منتهادراینبرنامهتقریبادیگربعدجامعهمدنیدرتوسعهبهنفعتوجهبیشتربهبعدجامعه

ومردم(با 83درصد)بهفراموشیسپردهمیشودوتنهابهمقدارناچیزی( 8درصد)دربرنامه
ششمازسهمآندرتوسعهسیاسییادمیشود.
هایبهعملآمده،طبقبرنامههایتوسعهج.ا.اتوسعهسیاسیباید

بنابراین،باتوجهبهبررسی
ازنهاددولتشروعشود.درمرحلهبعدبایدجامعهومردمراآمادهورودبهتوسعهسیاسیکرد.
منتها در برنامه سوم و چهارم دیدگاه بر این است که ضمن توجه به نقش مردم و جامعه
(شهروندان)درتوسعهسیاسیبایدهمزمانبسترهایالزمبرایوجودنهادهایمدنیرانیزفراهم
کرد.دربرنامهچهارمشاهداوجتوجهبهجامعهمدنیدراینراستاهستیم.درمقابلدربرنامه
پنجم وششم دیدگاهبراین استکهابتدابایدمولفههایمربوطمردمو جامعه(شهروندان)
جهتورودبهتوسعهسیاسیآمادهشوندوسپسدرمرحلهبعدوباتأخیر،مولفههایمربوطبه
بعدجامعهمدنیفراهمشوند.دراینبرنامههااوجتوجهبهبعدمردموجامعه(شهروندان)در
توسعهسیاسیاست.

نتیجهگیری
موضوعاینمقالهبررسیجایگاهتوسعهسیاسیدربرنامههایتوسعهج.ا.ااست.پژوهشبا
بیانمسالهواثباتآنآغازشدوسپسبرایحلمساله،نظریههایموجوددرحوزهتوسعه
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سیاسیموردبررسیقرارگرفت.ازرهگذربررسینظریههایموجوددرحوزهتوسعهسیاسی
این مفهوم به صورت کامل شاخصسازی شد و با توجه به این شاخصها برنامههای سوم،
چهارم،پنجموششمتوسعهج.ا.اموردمطالعهقرارگرفتند.دراینمطالعهازروشتحلیلمحتوا
هایتوسعهبهعنوانواحدهایزمینهانتخابشدهاند.دراین


شدهاستوبندهایبرنامه
استفاده 
بررسیبرنامههایسوم،چهارم،پنجموششمتوسعهکهساختاریشبیهبههمدارندباهممقایسه
ومطالعهشدهاند.

یافتههایمقالهحاکیازآناستکهتوسعهسیاسیدرچهاربرنامهتوسعهج.ا.اموردتوجه
میزاناینتوجهدرهریکازبرنامههایچهارگانهمتفاوتاستکهدرادامه

بودهاست.ولی 

شود.اینمیزانتوجهدربرنامههایسوم،چهارم،پنجموششمنیزبهترتیبشامل،%98


بیانمی
%83،%85و%39است.همانطورکهدرآمارارائهشدهمشاهدهمیشودمیزانتوجهبهتوسعه
سیاسیدربرنامههایسوموچهارمحرکتیافزایشیداشته،ولیاینتوجهدربرنامههایپنجمو

ششمنسبتبهقبلروندکاهشیپیدامیکند.

برنامههای توسعه از لحاظ توجه به ابعاد مختلف توسعه سیاسی (دولت؛ جامعه و مردم و

جامعهمدنی)نیزموردمطالعهقرارگرفتند.آماراستخراجشدهنشانمیدهدکهاولویتتوجهبه
ابعادمختلفتوسعه سیاسی در برنامههای توسعهبهصورت.8:دولت؛ .8جامعهومردمو.9
است.اینسلسلهمراتبتوجهدرهرچهاربرنامه سوم،چهارم،پنجموششم


جامعهمدنیبوده
ادامه پیدا میکند .با توجه به این اولویتها میتوان به این نتیجه رسید که توسعه سیاسی
دربرنامههایتوسعهج.ا.اماهیتیدولتمحوروازباالبهپاییندارد.
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