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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مبانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوری اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانبه دانشمندان ،محققان ،نﺨبگان دانشگاهی و حوزوی
و جوانان این مرز و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاریﺦ و تجارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همهجانبه و
پایدار خواهد بود كه مبانی اسالمی و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهای علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑری درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاری نشســتهای علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههای مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمند و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانش و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوزه
الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت ،آثاری را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهای علمی فاخر منتشر نماید.
تﻚنگاشــت نوشــتاری تﺨﺼﺼی و نیمهمبسوﻁ است كه توسﻂ یﻚ پژوهشــگر خبره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت از نﻈر حجﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نویسنده با پردازﺵ و تحلیﻞ یافتهها و مطالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن یافتههای پژوهشی
جدید خود و تحلیﻞ جامﻊ و منسجﻢ آنها افقهای تازهای را در زمینه مورد بررسی میگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مجلداﺕ مﺨتلﻒ منتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی از اســتادان ،اندیشــمندان و محققان دانشگاهی و حوزوی است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزیابی ،ویراســتاری ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پایان از مساعدﺕها و تالﺵهای ارزنده نویسندگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پژوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاری رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتوای علمی بتواند افقهای نو و
روشنی را در پیش ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوزوی بگشاید و هر روز در ﻃی مسیر تدوین
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و تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گامهای بلندتر و استوارتری برداشته شود.
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چکیده
یکی از چالشهای فراروی نظامهای سیاسی اجرای توسعه ملی است .مدلهای مختلفی
برای ایجاد توسعه ملی پیشنهاد شده است .تعدادی کشورها بر مدلهای غیربومی وارداتی
از سایر کش��ورها تکیه میکنند ولی تعدادی دیگر بر مدلهای بومی خودمتکی هستند.
ازجمله مسائل موردنظر این پژوهش طراحی مدلی است متکي توسعه به عوامل داخلي،
خودجوش بودن ،همهجانبه گرايي و استفاده از فرصتهای ملي است تا جوامع در مسير
توس��عه دچار غفلت راهبردي نش��وند .در اين راس��تا هدف تحقي��ق حاضر بهعنوان يک
تحقيق بنيادي تعيين ساختار و عناصر راهبردي مدل توسعه هوشمند میباشد .به اتکای
روششناس��ی نظریهپردازی دکتر حسن داناییفرد در این پژوهش مدل توسعه هوشمند
تئوریزه و بر اس��اس نظرات خبرگان و کارگزاران مایید پژوهشی شده است .مدل حاصله
متشکل از سه بعد اصلی نرم ،سخت و وت میباشد .نتيجه حاصل طراحي مدلي است که
در مقايسه با الگوي پيشرفت در سطح ابزاري آن (مديريت ملي) قابل تقسيمبندي است
و جهتگيري به توس��عه را در ابعاد س��خت ،نرم و وت براي نيل به کيفيت زندگي تبيين
مينمايد.
واژگان کليدي :پارادايم توسعه ،مکاتب توسعه ،مدل توسعه هوشمند ،بعدسخت ،بعدنرم،
بعد وت
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