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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیشگفتار:
در پي برگزاري اولین نشست اندیشههاي راهبردي در حضور رهبر انقالب اسالمي ،با نظر و تأكید معظم له
مركز الگوي اسالمي ایراني پیشرفت در خرداد ماه  0021تأسیس گردید .مهمترین مأموریت این مركز
طراحي و تدوین سند الگوي اسالمي ایراني پیشرفت ميباشد .طي بررسيها و همفکريهائي كه با صاحب
نظران صورت گرفت مشخص گردید كه اساسي ترین و فوريترین اقدامات ضروري براي انجام مطلوب وظیفه
یادشده ،اوالً "تعریف چیستي الگو" و ثانیاً "تهیه نقشه راه طراحي و تدوین سند الگو" است كه بتوان در
چارچوب آن فعالیت حلقههاي علمي ،و نخبگان فکري جامعه را در زمینه تدوین الگوي اسالمي ایراني
پیشرفت ،به صورتي هدفمند ،همگرا ،منسجم و اثربخش سازماندهي و هدایت نمود.
انجام این دو مهم به نوبه خود ،نیازمند نظر خواهي از افراد صاحب دانش ،نظر و تجربه در موضوع بود؛ لذا
مركز با استفاده از روشهاي مختلف تحقیقات كیفي از جمله انجام مصاحبههاي علمي ساختمند ،0گروههاي
كانوني ،2انجام مصاحبههاي گروهي ،0برگزاري كنفرانس علمي و تحلیل محتوایي 1كلیه مقاالت و
سخنرانيهاي ارائه شده ،نظر خواهي از طریق پرسش نامه و بررسي نظرات مؤسسات مختلف پژوهشي بر پایه
نظریه زمینه یابي 5سعي نمود از نظرات علمي جمع وسیعي از اساتید و دانشمندان استفاده كند.
هر چند دیدگاه متخصصین در موضوع "چیستي و ماهیت الگو" و همچنین "فرآیند طراحي الگو" بسیار
متنوع و گاه بسیار دور از هم مي نمود؛ لکن عناصر مشترك فراواني در میان نظرات مختلف وجود داشت.
مركز الگوي اسالمي ایراني پیشرفت تالش نمود با شیوهاي نظام مند ،محورهاي مشترك و یا عناصري كه
اظهار آنها در میان اندیشمندان از بسامد باالئي برخوردار بود استخراج نماید و با یافتن ارتباط منطقي و
هدفمند عناصر به ساختاري یکپارچه و منظم ،هم در موضوع "چیستي الگو" و هم "نقشه راه طراحي الگو"
دست یابد.
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در متن حاضر ابتدا گزارش مختصري درباره مراحل و روند انجام این فعالیت علمي گسترده مالحظه خواهید
نمود .سپس نتائج پژوهش شامل "چیستي و مفهوم الگو" و نمودار "نقشه راه و فرآیند طراحي ،تدوین،
تصویب و پایش الگوي اسالمي ایراني پیشرفت" ارائه مي گردد.
روشن است كه هر یك از گامهاي مندرج در نقشه راه ،خود فعالیت علمي گستردهاي خواهد بود كه شرح
اجزا و تفصیل هر یك مستقالً در بخشهاي بعدي خواهد آمد و از آنجا كه انجام هر یك از این فعالیتها به
تناسب حاصل مشاركت علمي اندیشکدهها ،حلقههاي علمي و صاحب نظران در سطح جامعه خواهد بود،
سعي شده است فرآیند كار تدوین و حاصل آن به صورت جداول نمودار جریان تقدیم گردد.
یادآوري چند نکته مهم ،ضروري به نظر ميرسد:
 -0مأموریت تصویب ،پیاده سازي و اجراي الگو در حوزه وظائف این مركز نیست .لکن با توجه به دو
نکته زیر درج این مراحل -كه توسط مراجع دیگري در كشور انجام خواهد شد -در نمودار ضرورت
داشته است:
اوالً مطابق بند  01وظائف مندرج در اساسنامه مركز ،وظیفۀ ارزیابي پیشرفت و به تبع آن
نظارت و پایش بر عهده مركز است.
ثانیاً تدوین الگو امري پویاست و لذا به مرور زمان و بسته به شرائط گوناگون ،انجام بازنگري و
اصالحات در آن ،غیر قابل اجتناب است .به همین جهت ضرورت دارد پس از تهیه و ارائه سند
پیشنهادي توسط مركز ،تصویب و ابالغ آن و ارزیابي اجراي الگو و پیشرفت كشور و تحلیل آن،
نتایج حاصله به صورت بازخورد در بازنگري سند الگو مورد استفاده قرار گیرد و بیان این چرخه
در نمودار ضروري است.
 -2مجموعه بیانات رهبري درباره الگوي پیشرفت ،قبالً در سندي تحت عنوان " خطوط راهنمای
تحقیق و تدوین الگو از نگاه رهبری " به تفصیل جمع آوري ،تنظیم ،تبویب و تدوین گردیده و
لذا از نقل آن در این مجموعه خودداري شده است.
تصویب این سند مهم در شوراي عالي مركز ،مسیر تدوین الگو و گامهاي حركت را به روشني ترسیم كرده
است .شفافیت و وضوح راه و شیوه حركت بهترین راهنما و راهگشاي مشاركت مؤثر و گسترده كلیه صاحب
نظران ،حلقه هاي علمي ،اندیشکدهها و مؤسسات علمي و پژوهشي همکار در این حركت علمي عظیم خواهد
بود و زمینه هاي انسجام ،همگرایي و هدفمندي مجموعه این فعالیتها را فراهم خواهد كرد .امید است به
فضل و توفیق الهي و با مشاركت همه صاحب نظران ،سند الگو به نحوي كه تأمین كننده اهداف رهبري و
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امید بخش و برانگیزانندۀ جامعه و آحاد و اجزاء آن به سوي پیشرفت باشد در مدت زماني منطقي تهیه و
ارائه گردد.
الزم ميدانم در اینجا از كلیه پژوهشگران ،اساتید و صاحب نظران محترمي كه با شركت در گروههاي كانوني،
انجام مصاحبههاي علمي ،ارائه سخنراني و مقاله در كنفرانس و تکمیل پرسش نامهها در انجام این فعالیت
علمي مشاركت نمودهاند و نیز مدیران و اعضاي مؤسسات تحقیقاتي و آموزشي عالي كه با ارائه حاصل
تالشها و پژوهش علمي خود به مركز در غني سازي این طرح ،نقش مهمي را ایفا نمودهاند ،صمیمانه تشکر
كنم و توفیق بیشتر آنان را از خداوند منان مسئلت نمایم .به ویژه از ریاست محترم مركز و اعضاي محترم
شوراي عالي ،كه در طي نشستها و جلسات مکرر با راهنمائيها و تذكرات خود در گشودن راه و حمایت از
انجام این فعالیت علمي نقش مهمي عهده دار بودهاند ،سپاسگزاري مينماید .و ما توفیقي اال باهلل علیه توكلت
و الیه انیب.
معاون هماهنگي و نظارت فرآیندي مركز
دي ماه 0020
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روند و شیوه تدوین:
تدوین دو سند "چیستي و مفهوم الگوي اسالمي ایراني پیشرفت" و "نقشه راه و فرآیند طراحي ،تدوین و
تصویب و پایش الگو" حاصل مشاركت ،تعامل و همکاري مراكز متعدد پژوهشي و اساتید برجستهاي از حوزه
و دانشگاههاست .در این بخش گزارش كوتاهي از فعالیتهاي علمي گستردهاي كه براي تدوین سندهاي یاد
شده ،انجام گردیده ارائه ميگردد:
 .0شوراي عالي مركز در دومین جلسه خود در تاریخ  21/0/21تصویب نمود " نقشه راه براي تحقیق و
تدوین الگوي اسالمي ایراني پیشرفت" تهیه شود.
 .2در مهر ماه  ،0021معاونت هماهنگي و نظارت فرآیندي ،از سوي ریاست مركز به عنوان مسئول
تهیه دو سند "نقشه راه تدوین الگو" و "چیستي الگو" تعیین گردید كه با همکاري صاحب نظران
نسبت به تدوین آنها اقدام كند.
 .0در آبان ماه سال ،0021آقایان مهندس مرتضي نبوي و دكتر مالیري از "مركز پژوهشي مطالعات
راهبردي توسعه" ،حاصل مطالعات این مؤسسه را تحت عنوان "درآمدي فلسفي بر الگوي توسعه
اسالمي -ایراني ،یك چکیده كاربردي" در اختیار مركز الگو قرار دادند كه نقطه آغاز و پایۀ مطالعات
بعدي قرار گرفت .همچنین آقایان یاد شده در یك مصاحبه علمي تفصیلي نظرات خود را تبیین
نموده و به سؤاالت مدیران و كارشناسان مركز پاسخ دادند.
متن گزارش مذكور و نیز مصاحبه در "لوح فشرده اسناد پشتیبان" در دسترس است.
 .1كارگروه ویژه:
الف -در بهمن  0021بر اساس پیشنهاد معاونت هماهنگي و نظارت فرآیندي و موافقت ریاست
محترم مركز ،كارگروه ویژهاي جهت بررسي "چیستي و مفهوم الگو" و "تهیه فرآیند تدوین الگو"
تشکیل گردید .ابتدا آقایان دكتر امیرعلي سیفالدین (عضو هیئت علمي دانشگاه تهران) ،دكتر سید
حبیب اهلل طباطبائیان (عضو هیئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي) ،دكتر مهدي فاتح راد (عضو
هیئت علمي دانشگاه صنعت شریف) و معاون هماهنگي و نظارت فرآیندي مركز اعضاي این كارگروه
را تشکیل مي دادند و در ادامه آقایان دكتر خلیل سعیدي (عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي)،
مهندس علي اكبر مهاجري (رئیس سابق موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت) و دكتر مهدي زریباف
(رئیس امور تدوین الگوي اسالمي ایراني پیشرفت در معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست
جمهوري) نیز به كارگروه ویژه پیوستند.
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ابتدا كارگروه سؤاالتي را در خصوص روشن شدن مفهوم ،چیستي و ماهیت الگو تدوین نمود(پیوست
شماره  .)0سپس با همفکري ،اساتید برجستهاي از نظامهاي مختلف علمي مرتبط انتخاب شدند كه
سؤاالت براي ایشان ارسال گردید .اساتید دعوت شده در جلسات جداگانه ،نظرات خود را درباره
سؤاالت به تفصیل بیان نموده و به سؤاالت اعضاي كارگروه پاسخ دادند.
اساتیدي كه مصاحبه با ایشان انجام شده عبارتند از آقایان:
 دكتر سید منصور خلیلي عراقي (رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و عضو شوراي عاليمركز)
 حجت االسالم دكتر سید حسین میرمعزي (معاون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي و عضوشوراي عالي مركز)
 دكتر محمد سعید جبل عاملي (رئیس دانشگاه علم و صنعت و عضو شوراي عالي مركز) دكتر علینقي مشایخي (عضو هیئت علمي دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف) دكتر مسعود نیلي (عضو هیئت علمي دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف) مهندس اكبر تركان (عضو هیئت علمي مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحتنظام)
 دكتر محمد علي نجفي (عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي شریف و عضو شوراي شهر تهران) دكتر جعفر توفیقي (عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس) دكتر محمد باقر نوبخت حقیقي (عضو هیئت علمي مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیصمصلحت نظام)
 دكتر مهدي زریباف (عضو هیئت علمي و رئیس امور تدوین الگوي اسالمي ایراني پیشرفت درمعاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور)
همچنین حجت االسالم و المسلمین دكتر مصطفي محقق داماد (عضو فرهنگستان علوم) ،پاسخ
سؤاالت را به صورت كتبي اعالم فرمودند.
د :با عنایت به اینکه "سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش" كشور ،اخیراً تدوین و تصویب شده
است و این سند از جهاتي مشابهتهایي با الگوي پیشرفت دارد ،مدیران محترم تدوین این سند
آقایان مهندس مهدي نوید (دبیر محترم شوراي عالي آموزش و پرورش) ،حجت االسالم و المسلمین
دكتر علیرضا صادق زاده قمصري (عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس و مسئول كمیته
مطالعات نظري سند ملي آموزش و پرورش) و دكتر صدري (مسئول تلفیق سند) بنا دعوت كارگروه
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ویژه ،تجربه گرانقدر خود را تشریح و نظرات خود را در خصوص چیستي الگو و نقشه راه تدوین آن
اعالم نموده و به سؤاالت اعضاي كارگروه پاسخ دادند.
ه :پس از برگزاري نخستین كنفرانس الگوي اسالمي ایران ،كارگروه ویژه طي نشستي ،نظرات
تفصیلي سه نفر از سخنرانان محترم شامل آقایان دكتر سید حسین ابطحي (عضو هیئت علمي
دانشگاه عالمه طباطبائي) ،حجت االسالم و المسلمین دكتر حسن علي اكبري (عضو هیئت علمي
دانشگاه امام حسین علیهالسالم) و دكتر كیومرث اشتریان (عضو هیئت علمي دانشگاه تهران) را
درباره موضوع فعالیت كارگروه استماع و پاسخ سؤاالت را دریافت نمود.
بدین ترتیب كارگروه ویژه مجموعاً  03مصاحبه علمي با اساتید رشتههاي مختلف انجام داد .متن
كلیه مصاحبهها در "لوح فشرده اسناد پشتیبان" در دسترس خوانندگان محترم قرار دارد.
و :كلیه مقاالت ارائه شده در كنفرانس ،بین اعضاي كارگروه تقسیم و محورهاي اصلي مقاالت توسط
اعضا استخراج و سپس در جلسات مورد تدقیق و بررسي قرار گرفت.
ز :مجدداً متن مصاحبهها و همچنین سخنرانيها و مقاالت ارائه شده در كنفرانس در معاونت
هماهنگي مركز مورد بررسي قرار گرفت و محورهاي اصلي آنها كدگذاري گردید .این محورها با
توجه به موضوعات ،دسته بندي و خالصه آنها جمع بندي و تنظیم گردید.
ح :كار گروه ویژه كلیه اعضا را موظف نمود كه با توجه به كلیه مصاحبه هاي انجام یافته و با عنایت
به محتواي مقاالت و سخنرانيهاي كنفرانس ،هر یك نقشه راهي را جمع بندي و در جلسات ارائه
كنند .این فرآیند انجام گردید و طي چند جلسه بحث و بررسي ،هر یك از اعضاي كارگروه ویژه،
نمودار استنتاجي خود را ارائه نمودند.
از میان هفت نقشه راه ارائه شده ،اعضا یك طرح را به عنوان طرح مادر انتخاب نموده و سپس با
بررسي تفصیلي شش طرح دیگر ،نقاط قوت آنها را به طرح مادر افزوده و نهایتاً با تنقیح این طرح،
مشتركاً نقشه راه واحدي را استنتاج و ارائه نمودند.
مجموعه فعالیتهاي فوق طي شش ماه ،از بهمن  0021تا تیر  0020انجام یافت.
ط :نتیجه نهایي فعالیتهاي فوق در معاونت هماهنگي و نظارت فرآیندي مركز تنظیم ،تدوین و به
صورت مکتوب (ویراست اول) در تاریخ  0020/5 /1به شوراي مدیران مركز ارائه گردید.
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 .5مركز الگوي اسالمي ایراني پیشرفت در خرداد ماه  ،0020نخستین كنفرانس الگوي اسالمي ایراني
پیشرفت را با تمركز بر موضوع "نقشه راه طراحي و تدوین الگو" برگزار نمود .در این كنفرانس جمعي از
اساتید برجسته دانشگاهها و حوزههاي علمیه كشور به عنوان سخنرانان مدعو نظرات خود را در این موضوع
تبیین نمودند و نیز  11مقاله علمي (به صورت شفاهي یا پوستر) ارائه گردید .سخنرانان مدعو كنفرانس
عبارت بودند از آقایان:
 .0حجت االسالم و المسلمین دكتر حسن آقا نظري
 .2دكتر سید حسین ابطحي
 .0دكتر هادي اكبر زاده
 .1دكتر یوسف ثبوتي
 .5دكتر سید منصور خلیلي عراقي
 .3دكتر رضا داوري اردكاني
.1

دكتر علي رضائیان

 .1حجت االسالم و المسلمین علي اكبر صادقي رشاد
 .2دكتر حبیب اهلل طباطبائیان
 .01حجت االسالم و المسلمین دكتر سعید رضا عاملي
 .00دكتر علي نقي مشایخي
 .02حجت االسالم و المسلمین سید مهدي میرباقري
 .31دكتر صادق واعظ زاده
مجموعه گرانقدر مطالب ارائه شده در این كنفرانس نقش مهمي در روشن كردن نقشه راه طراحي و تدوین
الگو داشته است .نحوه استفاده از مقاالت و سخنرانيهاي این كنفرانس در تدوین اسناد ،ضمن بند  5بیان
گردید.
متن مقاالت و سخنرانيهاي ارائه شده در كنفرانس در دو جلد منتشر شده و نسخه الکترونیکي آنها در
"لوح فشرده اسناد پشتیبان" موجود است.
 .3در جریان برگزاري كنفرانس یاد شده ،پرسشنامهاي در اختیار شركتكنندگان قرار گرفت كه 10نفر به
سؤاالت پاسخ دادند .نظرات دریافت شده در خصوص نقشه راه تدوین الگو ،تنظیم ،جمع بندي و در تدوین
ویراست دوم گزارش معاونت هماهنگي ملحوظ گردید.

8

 .1ویراست اول طرح تدوین شده براي نظرخواهي از اعضاي كمیته علمي كنفرانس ارسال گردید .جمعي از
اعضاي كمیته علمي نظرات خود را به صورت مکتوب ارسال نمودند كه در ویراست دوم اعمال گردید.
 .1پس از برگزاري كنفرانس ،ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت كارگروهي را با مشاركت آقایان دكتر
علیرضا علي احمدي ،دكتر علیرضا معیني ،مهندس شهاب جنابي ،دكتر علي بنیادي و مهندس سعید حسن
زاده تشکیل دادند .این كارگروه با انجام مطالعات و همچنین بررسي مقاالت ارائه شده در كنفرانس طرح
تفصیلي را با عنوان "نقشه راه پیشنهادي براي دستیابي به الگوي اسالمي ایراني پیشرفت" تهیه و به مركز
ارائه نمودند.
متن كامل این طرح در "لوح فشرده اسناد پشتیبان" درج گردیده است.
 . 2دو طرح تهیه شده توسط دانشگاه علم و صنعت و كارگروه ویژه ،در شوراي عالي مركز ارائه گردید .در
این جلسه مقرر گردید دو گروه با همکاري و همفکري طرح مشتركي را با ادغام دو نقشه راه تهیه نمایند.
طي جلسات متعددي همفکري الزم صورت گرفت .محورهاي مشترك دو طرح ابقا و در سایر موارد با مطالعه
و تبادل نظر بیشتر راه كارهاي مورد توافق جستجو شد و سپس با حضور آقایان دكتر اكبر زاده ،دكتر
میرمعزي و دكتر زاهدي وفا از اعضاي شوراي عالي مركز در خصوص مواردي كه اشتراك نظر حاصل نشده
بود تصمیم گیري به عمل آمد و نتیجه پس از تدوین به شوراي عالي مركز ارائه گردید .شوراي عالي در
جلسه مورخه  20/2/25پس از انجام اصالحاتي طرح مشترك را به صورتي كه در این مجموعه مالحظه
ميفرمایید تصویب نمود.
آنچه در این فرایند طوالني بسیار بارز است ،سعي فراوان در استفاده از دانش و تجربه تعداد كثیري از
صاحب نظران و بررسيهاي مکرر و اصالح و ویرایش در مجامع مختلف علمي و مركز ميباشد.
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"چیستي و مفهوم الگو"
تعریف :الگو یك نقشه جامع است كه هدف و سمت حركت ،شیوه حركت و نحوه رفتار جامعه را براي تحقق
یافتن تحول تکاملي جامعه بیان ميكند.
سند الگو حاوي سر فصلهاي زیر خواهد بود:
 -0تبیین وضعیت مطلوب جامعه اسالمي در چهار عرصه فکر ،علم ،معنویت و زندگي به صورت جامع و
تعریف نمود هاي بیروني و مؤلفه هاي ملموس آن در قالب شاخصهاي قابل اندازه گیري
 -2تعیین معیارها ،نقاط مرجع و راهنماي مسیر در مقاطع دو ساله براي انجام پایش و ارزیابي پیشرفت
 -0تدوین راهبردها(چگونگي حركت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب)
 -1طراحي ساختارها و نظامهاي كالن خود اصالحگر پیشران به سوي پیشرفت
 -5طراحي و تعریف نظام پایش و نظارت پیشرفت كشور

مالحظه:
براي طراحي و تدوین الگو عالوه بر مطالعه ،تحلیل و تدوین مباني ،ضروري است دو موضوع:
 –0تحلیل تجربیات جوامع توسعه یافته و یافتن عوامل مشترك در توسعه این كشورها
 -2آسیب شناسي روند گذشته كشور و تحلیل و جستجوي علل عدم دستیابي به آرمانها
به صورت جامع مطالعه ،تحلیل و جمع بندي شوند و به عنوان اسناد پشتیبان سند الگو قرار گیرند.
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گام  -1خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگو از نگاه رهبری
رهبر معظم انقالب اسالمي طي سالهاي گذشته در مقاطع گوناگون و به ویژه طي اولین نشست اندیشههاي
راهبردي و همچنین در اساسنامه مصوب مركز الگوي اسالمي ایراني پیشرفت ،اهداف ،ویژگيها و راهبردهاي
تدوین الگو را بیان فرمودهاند .بر مبناي مصوبه دومین جلسه شوراي عالي ،مركز الگو مجموعه بیانات رهبري
را جمع بندي ،تنظیم ،تبویب و تدوین نموده و پس از بازنگريهاي مکرر ،این سند به زودي در شوراي عالي
مركز مطرح خواهد شد .بدون تردید مجموعه رهنمودهاي رهبري یکي از مؤلفههاي اصلي راهنما در تدوین
الگو ميباشد.
گام  – 2تدوین چیستي ،چرائي و ویژگيهای الگو
همانگونه كه در بخشهاي "پیشگفتار" و "روند و شیوه تدوین" گذشت هم اكنون این گام اساسي انجام
شده است و نتیجه آن – به دلیل تقدم منطقي بر "فرآیند تدوین الگو" – تحت عنوان "چیستي و مفهوم
الگو" در صفحات  01درج گردیده است.

گام -3تدوین مباني اسالمي طراحي و تدوین الگو
اصليترین ویژگي الگوي پیشرفت ،ابتناي آن بر ارزشها و بینشهاي اسالمي است .به همین دلیل تبیین و
تحلیل زیر ساختهاي الزم اعم از هستي شناسي ،جهان شناسي ،انسان شناسي ،معرفت شناسي ،ارزش
شناسي و تمدن شناسي (جامعه موعود مهدوي ،نقطه غائي و آرماني پیشرفت) بر گرفته از منابع اسالمي ،زیر
بناي اصلي الگوي پیشرفت را فراهم ميكند.
تدوین این اصول بر عهده دو اندیشکده مباني و سنتهاي الهي قرار گرفته است .كشف و تدوین این مباني
فعالیتي نیست كه بتوان پایاني براي آن تعیین نمود و هر چه مطالعه ،تدقیق و تحلیل معارف وحیاني عمق و
گسترش یابد ،پیوسته حقایق جدیدتري مکشوف خواهد شد و پایه دانش بشري را ارتقا خواهد بخشید .با
توجه بر این مالحظات ،نميتوان تدوین الگو را موكول به اتمام فعالیت این دو اندیشکده كرد .چرا كه این
فعالیت ذاتاً پایان یافتني نیست .لذا ضروري است این دو اندیشکده دستاوردهاي مرحله اول فعالیت خود را
در اختیار سایر اندیشکدهها قرار دهند تا مبتني بر آن ،سند الگو تدوین گردد و در ادامه و استمرار فعالیت
تدوین مباني ،یافته هاي جدید ،در بازنگريهاي آتي سند الگو مورد استفاده قرار خواهد گرفت .تدوین
دستاوردهاي مرحله اول حداكثر در مدت هشت ماه انجام خواهد شد.
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گام -4تبیین مفهوم پیشرفت و جامعه مطلوب مبتني بر منابع اسالمي و از نگاه امام راحل (ره)،
رهبری و قانون اساسي
تقریباً همه صاحب نظران در این موضوع اتفاق دارند كه تعریف وضعیت مطلوب ،محوريترین عنصر سند
الگو ميباشد .لکن در تعریف وضعیت مطلوب و جامعه پیشرفته و ویژگيهاي آن نظرات مختلفي وجود دارد.
تعریف صحیح پیشرفت ،آنگونه كه بتواند براي تمام اقشار و آحاد جامعه الهام بخش ،امید بخش و
برانگیزاننده بوده و در جامعه همگرایي و حركت ایجاد كند ،از خطیرترین مراحل طراحي و تدوین الگوست.
تعریف پیشرفت و ترسیم وضعیت مطلوب بدون تردید ميباید با بهرهگیري از همه منابع الزم از جمله
ارزشهاي اسالمي ،عقول فرهیختگان جامعه و تشخیص موقعیت و شرایط جاري كشور و نگاه بلند مدت به
آینده صورت پذیرد .عالوه بر استخراج مشخصات جامعه مطلوب از منابع و متون اسالمي از میان منابع
گوناگون تعریف پیشرفت و جامعه مطلوب توجه به آرمانها و اهداف امت اسالمي كه موجب حركت عظیم
انقالب اسالمي و استقرار جمهوري اسالمي گردید از جایگاه ویژهاي برخوردار است .آرمانها و انگیزههاي
ملت عظیم ایران براي ایجاد و استمرار حركت الهي انقالب اسالمي در بیانات امام راحل ،رهبري و قانون
اساسي ،تجلي و تبلور یافته است .لذا جمع آوري ،بررسي و تحلیل این سه منبع براي تعریف پیشرفت و
وضعیت مطلوب از اهمیت وافري برخوردار است .انجام یافتن این گام ،یکي از شروط الزم براي "تبیین
وضعیت مطلوب جامعه اسالمي" است ،لکن تکمیل و نهایي كردن آن در گام  01صورت خواهد گرفت.

گام - 5تدوین روش شناسي طراحي الگو
طراحي و تدوین الگو نیازمند انجام روش شناسي است .جامعیت الگو ایجاب ميكند در مطالعات روش
شناسي طراحي آن ،از همکاري صاحب نظران نظامهاي مختلف علمي مرتبط (به ویژه مدیریت استراتژیك،
جامعه شناسي ،علوم سیاسي ،حقوق ،اقتصاد ،مهندسي صنایع ،فلسفه ،رسانه و ارتباطات ،علوم اسالمي ،تاریخ
و علوم تربیتي) بهره گرفت.
در مطالعات روش شناسي ،ميبایست موضوع تنظیم سازكارهاي درستي آزمائي نظري ،اعتبار سنجي و
سنجش كامیابي عملي و روشهاي تصحیح و روند اماده سازي الگو مد نظر قرارگیرد.
تدوین روش شناسي طراحي الگو با مدیریت معاونت علمي مركز در مدت چهار ماه انجام خواهد پذیرفت.
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گام -6تحلیل و نقد نظریه های توسعه وتجربیات جهاني
بهرهگیري از دستاوردهاي علمي بشر  ،معارف صحیح و تجربیات موفق و ناموفق سایر كشورها از منابع مهم
مورد نیاز براي تدوین الگو بشمار میرود .استفاده آگاهانه از این منبع دانش و اطالعات ،مستلزم اینست كه با
استفاده از همکاري مؤسسات علمي و پژوهشي اقدامات زیر بعمل آید:
 شناخت ،تحلیل و نقد نظریههاي علمي مرتبط با موضوع پیشرفت و توسعه شناخت و تحلیل تجربیات توسعه در كشورهاي صنعتي و به سرعت در حال توسعه و بررسي نقاطضعف و قوت آنان
 استنتاج عوامل و اصول مشترك در توسعه كشورها سنجش نظریههاي توسعه و تجربه توسعه سایر كشورها با مباني اسالمي و ویژگيهاي سرزمین وجامعه ایران
-

تحلیل عناصر و مؤلفههاي حکمراني خوب از منظر مباني و ارزشهاي اسالمي و تدوین بازنگري
شده آنها به منظور استفاده در اندیشکدهها

مدیریت و هماهنگي انجام این اقدامات در كلیت الگو بر عهده كارگروه تلفیق و تدوین و در حوزههاي
تخصصي (در صورت نیاز) به عهده اندیشکده مربوطه مي باشد .مدت زمان پیش بیني شده براي انجام این
فعالیت هشت ماه مي باشد.
اعضاي كارگروه تلفیق و تدوین عبارتند از:
 .0معاون هماهنگي و نظارت فرآیندي مركز
 .2معاون علمي مركز
 .0دبیران اندیشکدههاي
 علم اقتصاد امور اجتماعي سیاست فرهنگ مباني .1مدیران دفاتر
 امور اندیشکدهها نظارت و ارزیابي مدیریت دانش17

 .5سه نفر از صاحب نظران بنا به تایید ریاست مركز) این افراد به صورت تمام وقت در كار گروه
همکاري خواهند نمود).

گام -7تحلیل و آسیب شناسي روند پیشرفت ایران

مطالعه ،بررسي و تحلیل روند تاریخي پیشرفت ایران ،مطالعه عمیق شرائط و وضعیت فعلي ،آسیب شناسي
پیشرفت ،تحلیل میزان موفقیت برنامههاي توسعه گذشته و حال ،یافتن علل عدم دستیابي به اهداف برنامه
ها ،بررسي و تحلیل نظریه هاي اندیشمندان ایراني درباره روند تاریخي توسعه كشور و قانونمندي هائي كه
براي موفقیت ها و ناكامي هاي جامعه ایراني یافته اند ،از مهمترین منابع طراحي و تدوین سند الگو ميباشد.
در انجام این مهم الزم است از همکاري مؤسسات علمي و پژوهشگران استفاده شود .به عالوه برگزاري
نشست هاي علمي بر غناي تحلیل ها و جمع بندي ها خواهد افزود .مدیریت و هماهنگي این فعالیت كه طي
هشت ماه انجام خواهد شد بر عهده كارگروه تلفیق و تدوین مي باشد.
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گام -8بررسي و تحلیل اصول و روشهای رهبری تحول
تدوین ،تصویب و ابالغ سندهاي سیاستگذاري و برنامهریزي ،به خودي خود موجب پیاده سازي و اجراي
آنها نخواهد بود .به ویژه تحقق پیشرفتي كه همه گستره زندگي ،علم ،فکر و معنویت جامعه را در بر خواهد
گرفت ،نیازمند مطالعه ،تحلیل دقیق،تشخیص و بهره گیري از پیشرانهاي تحول انساني -اجتماعي است .به
عبارت دیگر براي تحقق تحول تکاملي كشور ،نميتوان فقط به تدوین اهداف و راهبردها بسنده كرد ،بلکه
همچنین ضروري است نحوه ایجاد تحول همه جانبه و تحقق پیشرفت نیز طراحي شود.
تا كنون نظریهها و مدلهاي گوناگوني براي ایجاد تحول عرضه و تجربه شده است .بخشي از این مدلها
عبارت است از :مدلهاي تطوري (تحول زیستي ،تحول اجتماعي) ،تحول غایت گرا (یا تحول برنامهریزي
شده) ،رهبري تحول آفرین ،دوره عمر ،دیالکتیکي (جدلي) ،ادراك اجتماعي ،فرهنگي و چندگانه.
در این گام كلیه نظریهها و شیوههاي ایجاد تحول مورد مطالعه ،بررسي و تحلیل قرار خواهد گرفت ،كارآیي و
اثر بخشي هر یك از آنها در شرایط اجتماعي ایران سنجیده خواهد شد ،هر یك از شیوهها در تطبیق با
موازین و ارزشهاي اسالمي ارزیابي ميشود ،در صورت اقتضا مدل یا مدلهاي جدید ،ابداع و طراحي خواهد
شد و نهایتاً یك و یا تركیبي از چند الگوي مناسب براي پیاده سازي برنامه تحول انتخاب خواهد شد.
شیوه ایجاد تحول ،صرفاً تابع اهداف و وضعیت مطلوب و راهبردها نیست ،بلکه ممکن است بر تعیین اهداف و
انتخاب مسیر نیل به وضعیت مطلوب اثر بگذارد .لذا ضروریست این فعالیت در مرحله مباني و مقدمات آغاز
شود.
انتظار ميرود بخش نخست این فعالیت در مدت هشت ماه توسط كارگروه (یا اندیشکده) خاصي انجام و
نتایج آن به كارگروه تلفیق و تدوین ارائه گردد .هر چند كه پس از اتمام مرحله طراحي پایه ،مجدداً و
همزمان با ادامه طراحي الگو در سایر اندیشکدهها ،این كارگروه روشهاي پیاده سازي الگو را مبتني بر نتایج
طراحي پایه ادامه خواهد داد.
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گام  -2تدوین نظام پایش و نظارت بر اجرای الگو
یکي از جديترین معضالت كشور طي سالهاي گذشته ،انقطاع و عدم تطابق بین سیاستها ،برنامههاي پنج
ساله ،قوانین بودجه و برنامههاي عملیاتي بوده است.
اكنون كه با تدبیر رهبر انقالب ،سند الگوي پیشرفت به عنوان سند باالدستي همه سیاست گذاريها و برنامه
ریزيها و همچنین جهت ریلگذاري و جاده سازي حركت آینده كشور در حال تدوین است ،الزم است
تدبیري اندیشیده شود كه تمام برنامهریزيها و فعالیتهاي مجالس و دولتهاي آینده در چارچوب الگوي
پیشرفت انجام شود .در غیر این صورت صرف تدوین ،تصویب و ابالغ سند الگو به قواي كشور الزاماً منجر به
اجراي آن نخواهد شد.
حصول اطمینان از اجراي الگو و حركت نظام در مسیر ریل گذاري شده به سمت وضعیت مطلوب ،در گرو
استقرار نظام پایش ،نظارت و دیدهباني الگو ميباشد .این نظام حداقل باید عهدهدار موارد زیر باشد:
 -0دیدهباني الگو و سنجش دقیق و مستمر شاخصهاي كشور و مقایسه آن با شاخصها و نقاط
مرجع و راهنماي مسیري كه در الگو تصویب شده است.
 -2تشخیص و تحلیل انحراف و یا كندي حركت جامعه از مسیر تعیین شده در الگو و اعالم
هشدارهاي الزم به مراجع ذیربط
 -0تشخیص تطابق و یا عدم تطابق سیاستها و برنامههایي كه در آینده به تصویب خواهند رسید
با الگو و اعالم مغایرتهاي احتمالي به مراجع ذیربط جهت رفع مغایرتها و اصالح اسناد
سیاست گذاري و برنامه ریزي
 -1پایش و جمع بندي نتایج واقعي حاصل از اجزاي الگو و اعالم بازخوردها به بخشهاي ذیربط در
ساختار تدوین الگو براي اصالح و بازنگري
الزم است طراحي و تدوین نظام پایش و نظارت با سنجش تمام جوانب امر و از جمله با توجه به وظائف بر
شمرده در قانون اساسي براي نهادهاي گوناگون نظام انجام شود.
مسئولیت تدوین نظام پیشنهادي پایش و نظارت بر عهده دفتر ارزیابي و نظارت (طي مدت پنج ماه)
ميباشد.
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گام  -11تدوین نظام تصویب الگو
هدف سوم مركز -آنچنان كه در اساس نامه مركز بیان شده است -طراحي و تدوین پیش نویس الگوي
اسالمي ایراني پیشرفت است .بيتردید پیش نویس سند نیازمند تصویب خواهد بود و فرآیند این تصویب ،از
نگاه رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمي دور نمانده است .آن چه كه ميبایست مد نظر قرار گیرد این است
كه اگر نظام تصویب سند ،از فرایند طراحي و تدوین الگو جدا باشد و پیش نویس سند نه در طي مراحل
مختلف تدوین ،كه فقط در پایان ،در اختیار تصویب كنندگان قرار گیرد ،عدم اطالع ایشان از فراز و نشیب
كار و جزئیات فرایند طراحي ،موانع جدي را در تصویب سند پدید خواهد آورد.
لذا پیشنهاد ميگردد ،مركز (دفتر نظارت و ارزیابي) با مطالعه جوانب مساله ،نظام تصویب الگو را طي سه ماه
تهیه و پس از كسب نظر شوراي عالي به محضر رهبر انقالب تقدیم نماید .در این صورت با صالحدید معظم
له و انجام اصالحات مورد نیاز ،نظام تصویب قطعي خواهد شد و فرآیند تصویب سند پابهپاي پیشرفت
طراحي و تدوین سند پیشنهادي جلو خواهد رفت.

گام  -11تدوین نظام مشارکت نخبگاني در تدوین الگو
یکي از مهمترین عوامل موفقیت الگوي اسالمي ایراني پیشرفت در مرحله اجرا و پیاده سازي ،آگاهي و توافق
نخبگان جامعه و نیز مقبولیت عام الگو ميباشد .هر چند اتفاق نظر نخبگان در مورد الگو بسیار بعید و بلکه نا
ممکن به نظر ميرسد ،لکن در صورتي كه نخبگان كشور در مقیاسي بزرگ در فرآیند طراحي الگو مشاركت
داشته باشند و از طرح شدن دیدگاهها و مشربهاي گوناگون فکري و علمي در جریان مطالعات ،بررسيها و
تصمیمگیريها اطمینان یابند ،حتي در صورتي كه محصول نهائي با نظرات آنان تطابق كامل نداشته باشد،
به نتیجه كار احترام كامل خواهند گذاشت و از اجراي آن پشتیباني خواهند كرد.
رهبر معظم انقالب نیز صراحتاً و مکرراً بر مشاركت وسیع نخبگان در نظریه پردازي ،انجام تحقیقات ،طراحي
و تدوین الگو پاي فشردهاند .شوراي عالي همواره این رویکرد را مد نظر قرار داده و بر این اساس اوالً نظام
تقسیم كار ملي تدوین و به تصویب و اجرا رسیده ،ثانیاً نظام اندیشکدهها و شکل گیري شبکه صاحب نظران
و دوستاران مورد تصویب قرار گرفته و بر اساس آن سیر تهیه و بررسي سندها در اندیشکدهها تهیه شده كه
نمودار آن در صفحه  21آمده است و ثالثاً نظام مدیریت دانش به منظور دسترسي اعضاي اندیشکدهها و
صاحب نظران جامعه و همچنین عالقمندان به اسناد در جریان تدوین و تکمیل ،دریافت نظرات آنان ،اطالع
صاحب نظران از سایر نظرات ابراز شده ،تعاطي افکار و ورز دادن محتواي اسناد با استفاده از فضاي مجازي
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در حال طراحي و پیاده سازي است .معالوصف به نظر میرسد فعالیت منسجمتر و سازمان یافته تري الزم
است تا بتوان از همه ظرفیتهاي علمي و مدیریتي كشور ،اعم از دانشگاهها ،حوزه هاي علمیه ،انجمنهاي
علمي ،دستگاههاي اجرائي و برنامهریزي كشور ،مدیراني كه در ادوار مختلف در سطوح راهبردي عهدهدار
سیاستگذاري ،برنامهریزي و مدیریت بخشهاي مختلف بودهاند ،نمایندگان مجلس در دورههای مختلف كه
اندوختههاي علمي و تجربي بسیار ارزشمندي در قانون گذاري كسب كردهاند به نحوي موثر در فرآیند
تدوین الگو استفاده كرد.
جلب مشاركت نخبگان در این مقیاس ،نیازمند طراحي و فعال سازي نظام مشاركت جامعه نخبگاني در
تدوین الگوست .در خصوص نحوه ایجاد اجماع در جامعه و در بین ذینفعاني كه داراي نظرات متفرق هستند،
نظریهها و روشهاي علمي در جهان ابداع شده كه برخي از آنها توسط اساتید محترم در كنفرانس نقشه راه
تدوین الگو اسالمي ایراني پیشرفت ارائه گردید .بخشي از روشهاي مشاركت جامعه و به ویژه نخبگان در
تدوین الگو در نمودار نقشه راه (صفحه  )00درج شده است .طراحي كامل این نظام را مي توان به اساتید و
محققین همکار مركز محول نمود كه طي سه ماه انجام و به تصویب مركز برسد.
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گام  -14طراحي الگوی پایه
در طراحي و تدوین الگوي پیشرفت الزم است به ماهیت و طبیعت ذاتي پیشرفت و الگو و از جمله موارد زیر
توجهي دقیق مبذول شود:
 -0عرصههاي پیشرفت بسیار گسترده است( .معنویت ،علم ،فکر و زندگي)
 -2عرصه زندگي در بر گیرنده بخشها و ابعاد متعدد و متکثري است.
 -0بخشها،ابعاد و عرصههاي مختلف پیشرفت داراي روابط و اندركنشهاي پیچیدهاي با یکدیگر هستند.
 -1الگوي اسالمي ایراني پیشرفت به تبعیت از ماهیت مقوله پیشرفت داراي اجزاء ،الیهها و سطوح
گوناگوني خواهد بود.
 -5الگوي اسالمي ایراني پیشرفت در عین حال كه در برگیرنده اجزاء ،بخشها و زیر نظامهاي مختلف
است در عین حال باید از نظاممندي ،سازگاري ،یکپارچگي و انسجام كامل برخوردار باشد.
توجه به محورهاي فوق ایجاب ميكند در اولین گام تدوین الگو ،طراحي پایه الگو انجام گردد .در صورتي كه
براي الگو معماري كلي و پایه انجام نشود و یا اندیشکدههاي مختلف در طراحي بخشهاي مختلف الگو به
اصول ،ویژگیها و مشخصات معماري پایه ،متعهد و پایبند نباشند ،حاصل فعالیت آنها جز اجزائي پراكنده،
واگرا و فاقد همافزائي چیز دیگري نخواهد بود و تلفیق چنین اجزائي ،ناممکن و یا داراي تضادها و تناقص-
هاي دروني فراوان خواهد بود .طراحي پایه و مفهومي الگو ميبایست مبتني بر شش فعالیت مبنائي و
مقدماتي پیشگفته و با استفاده از نظرات برجستهترین نظریه پردازان كشور انجام گردد .مراجع تقلید،
رؤساي قواي سهگانه در طول دوره جمهوري اسالمي ،عاليترین اساتید نظریه پرداز دانشگاهي و در صورت
اقتضا تعدادي از برجستهترین رهبران و نظریهپردازان جهان اسالم ميتوانند در عداد گروه یاد شده قرار
گیرند .كارگروه تدوین و تلفیق متصدي انجام این فعالیت در طي چهارده ماه خواهد بود و انتظار میرود با
طراحي پایه الگو نتایج حاصل گردد:
 -0تعریف جامعه پیشرفته (همراه با شاخصهاي قابل اندازه گیري كه تبیین كننده نمودهاي بیروني و
مؤلفههاي ملموس جامعه پیشرفته باشند).
 -2تعیین و تدوین سیاستهاي كلي و پاسخ به سؤاالت اساسي مورد نیاز اندیشکدهها
 -0طراحي ساختار كالن پیشران جامعه به سوي پیشرفت
 -1تبیین و تعریف مفاهیم پایه
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گام های  15و  -21تدوین الگوهای پایه و تفصیلي رهبری تحول
تبیین جامعه مطلوب و شاخصههاي آن و تدوین راهبردهاي دسترسي به آن به خودي خود موجب پیشرفت
جامعه نخواهد بود و همان گونه كه در سند "چیستي و مفهوم الگو" بیان شده است ساختارها و نظامهاي
كالن پیشران به سوي پیشرفت نیز باید طراحي شود .حلقه مکمل این فعالیت تدوین الگوي رهبري تحول
جامعه خواهد بود كه انتظار میرود بررسي و تحلیل اصول و روشهاي آن در گام هشتم صورت گرفته باشد.
در گام پانزدهم الگوي عام ایجاد و روش تحول تحت عنوان الگوي پایه رهبري تحول توسط كار گروه تلفیق
و تدوین طراحي خواهد شد و این الگو پایه طراحي شیوههاي رهبري تحول در هر یك از عرصهها و حوزهها
خواهد بود كه اندیشکدهها مسئول تدوین آنها ميباشند.

گام  -17تولید نظریه اسالمي پیشرفت (نظریه پایه)
با انجام فعالیتهاي مباني و مقدمات همچون تعریف و تبیین ساختار یافته پیشرفت و جامعه مطلوب ،تحلیل
نظریههاي توسعه و تجربیات جهاني ،مطالعه روند پیشرفت ایران از گذشته تا كنون و به ویژه تدوین مباني
اسالمي الگو ،امید میرود زمینههاي تولید نظریه اسالمي پیشرفت آماده شده باشد .تولید این نظریه در
مراحل گوناگون طراحي الگوي پایه ،تفصیلي و بر سایر گامهاي مترتب بر آنها تأثیر عمیق خواهد گذاشت.
لکن از آنجا كه پذیرفته شدن یك نظریه در گرو مقبولیت گسترده در میان خبرگان و استناد مکرر به آن در
مجامع و متون علمي است و این فرآیند نسبتاً طوالني خواهد بود ،انجام سایر فعالیت هاي مرحله طراحي و
تدوین الگو وابسته به اتمام این فعالیت نشده است.
انتظار ميرود كارگروه تلفیق و تدوین در كمتر از دو سال ،تولید نظریه پایه پیشرفت را به اتمام رساند و در
هر مرحلهاي كه این فعالیت انجام یافت به عنوان یکي از اساسيترین وروديهاي فعالیتهاي اندیشکدهها
قرار خواهد گرفت.
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گام  -18تولید نظریههای تفصیلي اسالمي پیشرفت
انجام فعالیتهاي پایه در اندیشکدهها (به ویژه موارد  00 ،01 ،5 ،2،0مندرج در گام "طراحي الگوي تفصیلي
در عرصهها و حوزهها") از سویي و تولید نظریه پایه پیشرفت از سویي دیگر زمینههاي مورد نیاز براي تولید
نظریه اسالمي پیشرفت در حوزه كار هر اندیشکده را فراهم خواهد كرد .تولید نظریه پیشرفت در هر حوزه
هر چند به عنوان فعالیتي موازي سایر اقدامات الزم براي طراحي الگوي تفصیلي محسوب ميشود ،لکن در
هر مقطعي كه این مهم انجام یافت ،اساس متین تداوم سایر فعالیتها در اندیشکده مربوطه قرار خواهد
گرفت.

گام  -21طراحي الگوی تفصیلي در عرصه ها و حوزه ها
كارگروه تدوین و تلفیق پس از انجام طراحي الگوي پایه ،عرصهها و حوزههاي اصلي الگو را كه طراحيهاي
تفصیلي الگو در آنها انجام خواهد شد مشخص ميكند .این موضوعات به طور مثال مواردي از قبیل معنویت،
امور اجتماعي ،اقتصاد ،آمایش هاي بنیادین ،امنیت و دفاع و مشابه آن خواهد بود.
اندیشکدههاي مرتبط با موضوعات فوق ،مسئولیت تدوین و طراحي تفصیلي الگو را در موضوع ذیربط و در
چارچوب مباني تدوین شده و الگوي پایه عهدهدار خواهند بود.
هر یك از این اندیشکدهها در موضوع فعالیت خود ،اقداماتي را به شرح زیر انجام خواهد داد:
 .0تدوین مراحل كار اندیشکده در چارچوب نقشه راه تدوین الگو و نظامهاي كلي مركز
 .2تدوین روش شناسي و مباني (ارزشها و بینش هاي) مرتبط با حوزه فعالیت اندیشکده
 .0تشخیص خألهاي علمي و پیشنهاد خطوط و زمینههاي پژوهشي مورد نیاز الگو به مراكز علمي
و پژوهشي و محققان كشور
 .1تدوین شاخصهاي مقدماتي ارزیابي پیشرفت كشور در شرایط حال
 .5ارزیابي و آسیب شناسي روند گذشته كشور و تصویر و تحلیل وضعیت موجود كشور در حوزه
تخصصي اندیشکده
 .3بررسي و تحلیل اسناد سیاستگذاري و یا برنامهریزي كه در موضوع فعالیت اندیشکده قبال در
مراجع ذیصالح تصویب و یا ابالغ شده است
 .1بررسي علل عدم دستیابي به اهداف مندرج در قانون اساسي و برنامههاي پنج ساله توسعه
 .1تعیین مسائل اساسي و كلیدي در حوزه كار
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 .2تحلیل انتقادي مکاتب و نظریههاي توسعه و كمك به نظریه پردازي در باب پیشرفت اسالمي
 .01مطالعه تطبیقي (مقایسه اي) در خصوص تجربیات سایر كشورها
 .00انجام مطالعات آینده پژوهي
 .02تدوین وضعیت مطلوب (با تعریف نمودهاي بیروني و مؤلفههاي ملموس آن در قالب
شاخصهاي قابل اندازه گیري)
 .00تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضعیت مطلوب
 .01تعیین نقاط مرجع و راهنماي مسیر در مقاطع دو ساله
 .05تدوین راهبردها (چگونگي وضعیت حركت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب)
 .03طراحي ساختارها ،نهادها و سیستمهاي كالن خود اصالحگر پیشران به سوي پیشرفت
 .01طراحي نظام نظارت و پایش
انجام بخشي از وظائفي كه شمرده شد (به ویژه بندهاي  0تا  )00الزاماً منوط به انجام طراحي الگوي پایه
نیست و اندیشکدهها ميتوانند این فعالیتها را همزمان با مرحله "مباني و مقدمات" آغاز كنند .لکن
فعالیتهاي  02تا  01عمدتاً موكول به طراحي الگوي پایه خواهد بود .مدت زمان انجام این فعالیت ،بیست
ماه (یعني حداكثر شش ماه پس از اتمام طراحي پایه) مي باشد.
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تلفیق نهایي و تنظیم سند الگو
كارگروه تدوین و تلفیق با دریافت اسناد طراحي تفصیلي الگو در موضوعات و بخشهاي مختلف ،ابتدا نتائج
را تلفیق و سپس سند نهایي پیشنهادي الگو را تدوین و تنظیم خواهد نمود.
نکته شایان توجه این است كه امر تلفیق فرآیندي بسیار حساس و تعیین كننده است و نباید آن را با تجمیع
اسناد موضوعي و بخشي یکسان تصور نمود .ضروري است در این مرحله ،آثار متقابل اجزاء و بخشها با
یکدیگر دقیقاً مورد تحلیل و ارزیابي قرار گیرند و چه بسا ضرورت داشته باشد با اصالح و جرح و تعدیل الزم
در اسناد تفصیلي ،انسجام كلي و همافزایي اجزا به منظور تأمین اهداف كلي الگو فراهم شود.
پس از انجام این مرحله ،سند الگو جهت تایید نهایي به شوراي عالي مركز تقدیم خواهد شد .براي روشنتر
شدن مراحل مختلف طراحي و تدوین الگو و تبیین روابط واحدها و اركان مختلف " ،نمودار گردشي فرآیند
كلي تدوین الگو" ترسیم شده است.
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پیوست شماره 1

الگو چیست؟
پیرو برگزاري اولین نشست اندیشههاي راهبردي در حضور مقام معظم رهبري ،با نظر و موافقت ایشان
"مركز الگوي اسالمي ایراني پیشرفت" براي طراحي و تدوین سند الگو تأسیس گردید .یکي از سؤاالت مهم
پیش روي مركز و همکاران علمي ،این پرسش است كه "الگو چیست؟" .طیف گسترده اي از نظرات در باره

این سؤال در میان صاحب نظران وجود دارد .بعضي معتقدند الگو فقط عبارت است از ارائه و بیان نظریه
پایه پیشرفت (توسعه) منتهي با لحاظ كردن مباني و ارزشهاي اسالمي و شرائط خاص اجتماعي ،تاریخي و
جغرافیائي ایران .دیدگاه عدهاي دیگر اینست كه عالوه بر نظریههاي پایه الزم است اهداف ،راهبردها،
نظامها ،حتي برنامههاي عملیاتي هم در الگو ذكر شود .بین این دو نگاه حداقلي و حداكثري نظرات بینابین
متعددي وجود دارد .توجه به تفاوتهاي عمیق دیدگاههاي موجود ،ضرورت پرداختن به این سؤال را روشن
ميكند .به عالوه پاسخ به این سؤال اساسي ،در روش شناسي تدوین الگو نیز تأثیر عمیقي خواهد داشت.
بخشهائي از این سئوال در بیانات مقام معظم رهبري پاسخ خود را یافته است .از جمله اینکه:
 الگو یك سند باال دستي براي همه اسناد برنامه اي ،چشم انداز و سیاست گذاریهاي كشور است. الگو یك نقشه جامع است و به ما ميگوید به كدام سمت و به سوي كدام هدف حركت كنیم. الگو باید كشور را از حركتهاي بي هدف و زیگزاگي و سردرگم دور كند. در الگو باید وضعیت مطلوب و چگونگي رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب تصویر شود.با وجود روشن بودن این پاسخها ،سؤاالت دیگري وجود دارد كه باید در باره آنها همفکري الزم صورت
گیرد تا پاسخهاي روشني بیابند و همه حلقههاي علمي فعال در امر طراحي و تدوین الگو با اتفاق نظر و به
صورتي همگرا فعالیتهاي خود را پیگیري كنند .بخشي از این سؤالها به شرح زیر است:
الف – مؤلفههاي اصلي الگو چیست؟ و حد تفصیل وارد شدن به مؤلفهها چه میزان باید باشد؟
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ب  -ترسیم وضعیت مطلوب ( )visionبه چه صورتي باید انجام شود؟ آیا كمي باید باشد یا كیفي؟ مختصر
باشد یا مفصل؟ صرفاً اهداف كالن باید ذكر شود یا وضعیت مطلوب بخشهاي اصلي اجتماعي و اقتصادي هم
باید بیان شود؟
ج  -راه هاي رسیدن به وضعیت مطلوب(راهبردها) كه در سند الگو طراحي و تدوین خواهد شد تا چه حد باید
تفصیل داشته باشد؟
د  -آیا ارزشها و آرمانها نیز باید در سند الگو ذكر شود؟ با چه تفصیلي؟
ه  -آیا براي ارزیابي حركت كشور در مسیر پیشرفت شاخصهائي هم باید تدوین شود یا خیر؟ این شاخصها
بایدكمي باشند یا كیفي؟ و آیا براي این شاخصها در مقاطع مختلف (مثالً پنج ساله) ارقامي به عنوان
( )milestoneباید مشخص شود یا خیر؟
و  -افق زماني تدوین الگو چه خواهد بود؟ ده سال؟ بیست سال؟ یا بیشتر؟یا اصالً افق زماني نباید تعیین شود؟
ز  -حد تفصیل الگو چه میزان باید باشد؟ اگر الگو خیلي كلي باشد مشابه قانون اساسي خواهد شد كه داریم .در
این صورت تفاوت الگو با قانون اساسي چه خواهد بود؟
ح  -اگر الگو در حد سیاستهاي كلي باشد ،تفاوت آن با سیاستهاي كلي نظام و سیاستهاي برنامههاي پنج ساله
كه توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده چه خواهد بود؟ آیا تفاوت ماهوي بین الگو و سیاستهاي یاد شده وجود
خواهد داشت؟
ط  -آیا الگو باید دربرگیرنده برنامه هاي عملیاتي هم باشد؟ در این صورت فرق آن با برنامههاي پنجساله چه
خواهد بود؟
ي – بهرحال الگو باید چه ویژگيهائي داشته باشد كه تأمین كننده نظر رهبري در خصوص "نقشه جامع"
بودن و " جاده سازي" و " ریل گذاري" براي پیشرفت كشور باشد؟
ك  -انتظار ميرود سند الگو حدوداً داراي چند صفحه باشد؟ و چه فصولي داشته باشد؟
ل  -عالوه بر چیستي الگو ،الگو چگونه باید تدوین شود و نحوهي سازماندهي آن به چه صورتي باید باشد؟
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