
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  توسعه جامع
  
  

  مفهوم توسعه 
  

توسعه در لغت به معنای گسترش دادن و دراصطالح ، به معنای دگرگون ساختن 
  .وضع موجود جامعه در جهت پيشرفت و مدرنيزه کردن سازمانهای اساسی آن است

برخی از دانشمندان ، توسعه را یک ایدئولوژی دانسته اند که بر تحول و  
  .رگونی ارگانيک داللت می کند و ناظر بر ارزشهای جامعه می باشددگ

بنا بر این ، توسعه با ایستایی و حفظ وضع موجود در تعارض است و در عين   
  .حال ، با مالحظه ارزشهای ملی ، فرهنگی و دینی تحقق می یابد

بر همين اساس ، بسياری از پژوهشگران ، توسعه را فرایندی دانسته اند که    
  .هبود مستمر در همه ابعاد زندگی انسانی ، اعم از مادی و معنوی را تضمين می کندب
  

  ابعاد توسعه 
  

  :توسعه در شکل جامع آن ، شامل ابعاد زیر می گردد
  

  توسعه سياسی  -
 توسعه اقتصادی  -
 توسعه اجتماعی  -
 توسعه فرهنگی -

  
در ابعاد چهارگانه آن ،  در پرتو تجارب بشری روشن می گردد که فراگيربودن توسعه 

موجب تحوالت اساسی و رشد پایدار کشور می شود و در سایه تحقق آن ، فرایند    
  .توسعه ملی شکل می گيرد

بنا بر این ، هریک از ابعاد توسعه ، جایگاه ویژه خود را دارد و هيچيک از   
  .آنها نباید در راه دیگری قربانی شود

  .ک از ابعاد یادشده می پردازیماینک به شرح نمادها و نمودهای هری  
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  توسعه سياسی
  

جمعی از دانشمندان ، توسعه سياسی را فرايندی دانسته اند که مستلزم تحقق مشارکت    
عمومی ، دموکراسی ، استقرار نظام ، نوگرايی ، اصالحات اداری و بسيج نيروها و    

  .امکانات می باشد
توانايی ذاتی يک نظام ،  توسعه سياسی به معنای : "  برخی ديگر می گويند  

جهت پاسخگويی به نيازهای مردم است که مبتنی بر مشروعيت و مشارکت همگانی       
  ".مردم در امور سياسی می باشد 

توسعه سياسی عبارت است از افزايش ظرفيت     : " بعضی ديگر بر آنند که  
 نظام در پاسخگويی به نيازها و خواسته های مردم ، تنوع ساختاری ، تخصصی شدن   

  ".ساختارها و افزايش مشارکت سياسی 
  

  ارکان توسعه سياسی 
  

  :پایه های اصلی توسعه سياسی عبارتند از
  مردمساالری  -1
 تحقق آزادی و حقوق اساسی مردم -2
 حکومت قانون -3
  ارتقاء مشروعيت نظام در پرتو پشتيبانی ملت و تقویت رابطه دولتمردان با    -4

 .مردم  و عملکرد صحيح حکومت
 وزیع منطقی قدرت بر مبنای اصل تفکيک قوا ت -5
افزایش کارایی نظام اداری و رفع نواقص دیوانساالری در جهت خدمت رسانی -6

 .بهتر به مردم
 توانایی نظام در جذب مشارکت مردم در عرصه های محلی و ملی -7
 هماهنگی عملکرد نظام با سياستهای اعالم شده آن  -8
 ستگیاستقالل سياسی و رفع واب -9

  تقویت وحدت ملی. 10
  پاسخگو بودن نظام. 11
تخصصی شدن ساختارها و تکيه بر شایسته ساالری از طریق تربيت کادر        . 12

  .متخصص و سپردن امور به مدیران الیق
  .توانایی نظام در ایجاد انسجام ميان ارزش ها و عملکردها. 13

 2



قابل و تنش زدایی در همه  پياده کردن سياست گفتگو ، تفاهم ، احترام مت. 14
  .عرصه های کشوری ، منطقه ای و بين المللی

  .استقبال از نوگرایی  و کثرت گرایی سياسی. 15
ترجيح منافع و مصالح ملی بر کليه گرایشهای جناحی ، گروهی ، حزبی ،   . 16

  .قومی و غير آن 
  .اتخاذ سياست مدارا و شکيبایی در تعامل با دیگران. 17
ن کارایی دستگاه دیپلماسی کشور بر مبنای کارشناسی دقيق ، ابتکار باال برد. 18

در عمل ، توانایی مدیران و اقدام بهنگام ، در جهت تأمين منافع ملی در منطقه و    
  .در سطح بين المللی

  
  مردمساالری

  
اگر در یک نظام مردمساالر ، هم رای ها و هم رای دهندگان آزاد باشند و در عين   

 حقوق اقليت نيز محترم شمرده شود و از حرمت سنتها و ارزشهای   سلطه اکثریت ،
جامعه پاسداری بعمل آید و تحزب های تصنعی به نظام چند حزبی نهادینه شده و  
عادالنه تکامل یابد، آنگاه بسياری از نواقص دموکراسی برطرف می گردد و    

  .چهره  واقعی و درخشان مردمساالری جلوه گر می شود
  

  االریارکان مردمس
  

  :پایه های اصلی دموکراسی عبارتند از
  
  تعيين رهبران و کارگزاران نظام از طریق انتخابات آزاد  .1
 فراهم ساختن زمينه مشارکت مردم. 2
 پاسخگو بودن مسئوالن کشور در تمام رده های حکومتی در برابر مردم. 3
  آزادی افراد ، رسانه ها و دستگاه های ارتباط جمعی در نقد حکومت. 4
 ).NGO(فعال شدن سازمانهای مردمی و غير دولتی . 5
  

  اصل آزادی و حقوق شهروندان
  

آزادی ، یکی از آرمانهای بلند انسانها و بستر بالندگی جوامع بشری و یکی از  
مهمترین حقوق و آزادیهای  . واالترین رسالتهای پيامبران در طول تاریخ بوده است

نون محترم شمارد و با تمام امکانات خود  اساسی که حکومت باید در چهارچوب قا 
  :از آنها حراست نماید ، به شرح زیر می باشد
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  حق حيات و سالمتی  .1
 آزادی اندیشه و عقيده .2
 آزادی بيان و مطبوعات .3
 آزادی همایشها و اجتماعات مسالمت آميز .4

  : توضيح
  . گردهمایی در مکانهای سرپوشيده ، نيازی به اجازه مقامات ندارد–الف 
تماعات در فضای باز ، در چهارچوب قانون و با کسب مجوز انجام   اج–ب 

 .می گردد
 آزادی تشکيل احزاب ، انجمن ها ، جمعيت ها و اتحادیه ها  .5
 آزادی انجام امور دینی و فرهنگی به صورت مسالمت آميز .6
 آزادی انتخاب شغل .7
آزادی در شيوه زندگی شخصی ، تا جایی که موجب سلب حقوق دیگران و بر     .8

 ف نظم و قانون نباشدخال
مصونيت منازل شخصی مردم و عدم جواز ورود مأموران به خانه ها ، مگر  .9

 .به حکم قانون
مصونيت نامه های خصوصی و اسرار تلفنی و امثال آن و عدم کنترل آنها ،      . 10

  مگر در چهار چوب قانون
عدم تبعيض در نژاد ، مذهب ، زبان  و بينش سياسی در برخورداری از . 11

  حقوق و آزادیهای قانونی
رعایت عدالت در خصوص زنان و مراعات حقوق و کرامت آنان بر اساس . 12

  قانون
  تساوی افراد و اقشار مردم در برابر قانون. 13
در نظر گرفتن اصل برائت در تعامل با مردم ، مگر اینکه خالف آن توسط . 14

  .مراجع قانونی به صورت قطعی به اثبات برسد
يت خشونت ، شکنجه و توسل به اسلحه برای اهداف عقيدتی ، گروهی، ممنوع. 15

  .قومی و غير آن
ممنوعيت توهين و افتراء بر عليه اشخاص ، سازمانها ، گروه های نژادی و    . 16

  .پيروان مذاهب
  .مصونيت مال ، جان ، ناموس و آبروی مردم در پناه قانون. 17
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  توسعه اقتصادی
  
  

  :تصادی عبارت است ازمقصود ما از توسعه اق
فرایند رشد اقتصادی و ارتقاء فنی و سازمانی در عرصه توليد و تخصيص منابع  "  

  ".مادی و انسانی ؛ همراه با عدالت توزیعی و کاهش نابرابری 
است " رشد اقتصادی " مفهومی فراتر از " توسعه اقتصادی " بر این اساس ،   

د توليد ناخالص ملی و داخلی ، به بررسی  و عالوه بر اهتمام به شاخصهای کمی مانن
تغييرات ساختاری در زمينه کيفيت انجام توليد و تخصيص منابع می پردازد و در عين 

  .حال ، با تکيه بر تأمين اهداف اجتماعی ، تداوم رشد اقتصادی را تضمين می کند
  

  اهميت توسعه اقتصادی
  

وسعه اقتصادی ، یکی از اصول  با مطالعه فلسفه تاریخ تمدنها روشن می گردد که ت
اساسی کرامت ، استقالل و پویایی جامعه است و بدون دستيابی به این موهبت بزرگ، 
امکان رسيدن به مقام توسعه ملی وجود ندارد و تماميت سياسی ، شئون ملی ، مبانی    

  .فرهنگی و بنيانهای اجتماعی نيز، در معرض خطر قرار می گيرند
ورزیدن به امر توسعه اقتصادی ، از مهمترین اولویتهای   نبا بر این ، اهتمام    

جامعه محسوب می شود و افزایش تالشهای دولت و نهادهای اقتصادی کشور را در 
  .این زمينه می طلبد

  
  نمادهای توسعه اقتصادی 

  
در جهان امروز مشاهده می کنيم که برخی از کشورها در اروپای غربی ؛ آمریکای 

با انتخاب سياستهای حساب شده، توانستند به سرعت از پيچ و   شمالی و شرق آسيا ، 
خم  جاده  توسعه اقتصادی بگذرند و تجارب گرانبهایی در زمينه رشد اقتصادی بدست 

  .آورند
در تفسير و تحليل این رشد ، پيروان مکاتب اقتصادی کالسيک ، نئو کالسيک،      

 جهت طراحی نظام اقتصادی  مکتب کينز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در     
  .مطرح نموده اند

البته ، هریک از این مکاتب یادشده در عرصه های مورد مطالعه خویش ،   
یکی از صاحب نظران اقتصاد " ( لوئيس " دستاوردهایی را ارائه داده اند که به گفته 

ها در به عنوان نمونه ، کالسيک . ، به دیدگاه های کليدی آنان مراجعه می شود ) توسعه 
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مورد بازار آزاد ، نئو کالسيکها در زمينه کارآفرینی ، پيروان مکتب شيکاگو در 
زمينه نقش آموزش ، فيزیوکراتها در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران  

در زمينه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده  ) مرکانتليستها(
  .اند

 کشورهای توسعه یافته را مطالعه  شایسته است کماالت و تجارب گرانبهای    
نمایيم و با دیدی کارشناسانه و مبتکرانه و با مالحظه ویژگيها و ظرفيتهای واقعی        

  .کشور، این دستاوردها را مورد استفاده قرار دهيم
در اینجا به منظور رعایت اختصار، اصول اساسی را که در تدوین و اجرای   

  :ر می شویمطرح توسعه اقتصادی نقش دارند ؛ یادآو
  

الزام دستگاههای اقتصادی به امر آموزش مستمر در همه سطوح مدیریتی    .1
  .اقتصادی و فنی ، بر اساس آخرین دستاوردهای علمی در سطح جهان

 .اصل قرار دادن سياست واردات دانش ، بجای واردات کاال .2
 .افزایش اعتبارات در زمينه تحقيقات و فن آوری .3
ر و تالش در جهت تقسيم عادالنه ثروت ميان  زدودن تبعيض ميان اقوام کشو  .4

 .اقوام و اقشار جامعه
تقسيم ثروت ، به معنای گرفتن از اغنياء و دادن به فقراء نيست ؛  : توضيح 

  .بلکه به معنای ایجاد رشد اقتصادی و توزیع مازاد آن بر اقشار مستمند ميباشد
دایتی و حمایتی آن  کاستن از کميت فعاليتهای اقتصادی دولت و افزایش کيفيت ه  .5

در زمينه تغيير فنی توسط مؤسسه های پژوهشی و ایجاد تعادل در عرصه های 
توليد و مصرف و اهتمام به زیرسازیها و ساختارهای بنيادین صنعتی و ارائه    

 .اطالعات مورد نياز بازار
هدایت فرایندهای اقتصادی توسط دولت ، به منظور کاستن تفاوتهای توزیعی      .6

 .، در حدی که از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی قابل قبول باشدميان مردم 
ایجاد ارتباط متقابل ميان بخشهای آموزشی و مدیریتهای اجرایی اقتصادی    .7

کشور در جهت تبادل تجارب و معلومات و برآورد ميزان عرضه و تقاضا در 
 .زمينه تربيت نيروی انسانی متخصص

 مناسب سرمایه ميان بخشهای توجه به نقش اساسی عامل انسانی و توزیع .8
 .صنعتی و کشاورزی 

 .برنامه ریزی در جهت رشد توليد ملی ، نسبت به مصرف ملی .9
شامل طول عمر ، اميد به زندگی،  ) HDI(توجه به شاخصهای توسعه انسانی . 10

ميزان دانش و درآمد پایه ؛ به عنوان معيار توسعه اقتصادی پایدار ؛ در کنار توجه 
 .به عنوان معيار رشد اقتصادی) GNP(الص ملی به توليد ناخ
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برنامه ریزی در جهت جلوگيری از خروج سرمایه های داخلی و گسترش    . 11
سرمایه گذاری خارجی ، از طریق اعطاء تضمينهای الزم و فراهم آوردن ثبات 

  .سياسی
اهتمام به سياستهای تعاونی در جهت ایجاد ساختارهای عادالنه اقتصادی ،    . 12
  .ی و اجتماعی سياس

محدود کردن واردات ، به منظور تشویق صنایع داخلی ، همگام با تضمين . 13
  .ارتقاء سطح کيفی آن

بهينه سازی روشهای توليد در زمينه های صنعت ، کشاورزی ، دامداری ، . 14
  .شيالت وغيره

  .باال بردن سطح تراز بازرگانی و رفع موانع صادرات. 15
ه گذاری صنعتی به موارد پيوند ماقبل و مابعد ، مانند  اولویت دادن سرمای. 16

  .صنعت پتروشيمی ، ذوب آهن و امثال آن
قرار گرفتن ميزان سود سرمایه دار در سطحی که با سهم دستمزد از مجموع  . 17

مقدار کاالیی که با  (محصول خالص همخوانی داشته و با توليد کاالی دستمزدی 
  .اشدمتناسب ب) دستمزد می توان خرید

، به نحوی که انگيزه " رانت"تنظيم نظام مالياتی بر مبنای محاسبه دقيق  . 18
  .اشتغال ، به قوت خود باقی بماند

برنامه ریزی در جهت صرفه جویی در مصرف و انضباط مالی و جلوگيری  . 19
  .از اسراف ، بویژه در حوزه مصارف ارزی

اساسی ، مانند برطرف باال بردن سطح اشتغال از طریق اجرای طرحهای . 20
کردن کسری تراز تجاری و افزایش استفاده از نيروی کار در زمينه کاالهای  

به عنوان مثال، تقویت و توسعه پتروشيمی که موجب ایجاد   . صادراتی و مواد خام
اشتغال بيشتر می گردد و در عين حال ، درآمد حاصل از فروش نفت را افزایش 

  .می دهد
توليد مایحتاج ضروری جامعه مانند مسکن ، امکانات آموزشی  اهتمام ویژه به . 21

  .و بهداشتی ، توسعه شبکه های آب و برق ، تامين سوخت و امثال آن
کاربر کردن ساختار توليد ، به منظور رشد اشتغال و نهایتا ، افزایش دستمزد . 22

  .واقعی نيروی کار
نفت و گاز ، بویژه سرمایه گذاری در زمينه توليد انرژیهای جایگزین . 23

 .انرژیهای پاک
  .مبارزه با فساد اقتصادی ، قاچاق ، رانت خواری و بازار سياه. 24
تعادل در امر کاهش و افزایش حجم پرداختهای انتقالی رفاهی ، تا از یکسو  . 25

ميزان تورم کنترل شود و بهره وری صنعتی محفوظ بماند و از سوی دیگر،  
  .غنی به صورت نامعقول افزایش نيابداختالف درآمد ميان فقير و 
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و  ) از دید تقاضا(برقرار ساختن پيوند مناسب ميان حسابهای توليد و درآمد    . 26
و جریان حسابهای منابع مالی ، به  ) از دید عرضه( ستاده ها –محدوده داده ها 

منظور تدوین مدل جامع تجزیه و تحليل برای ارزیابی دقيق پدیده هایی چون  
ت ، تاثير افزایش قيمت مواد غذایی ، افزایش محصول کشاورزی و کنترل جمعي

  .باال رفتن قيمت انرژی
  .تالش در جهت متوازن کردن رشد اقتصادی. 27
تقویت بخش خصوصی و زمينه سازی برای مشارکت بيشتر مردم در امور . 28

  .اقتصادی
ان کوتاه    ارتقاء روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آسيای ميانه به عنو. 29

  .ترین راه ارتباطی آنان با خليج فارس
  .گسترش نظام ارتباطات در عرصه های داخلی ، منطقه ای و بين المللی. 30
  .باال بردن ارزش پول ملی . 31
  .اصالح مقررات مربوط به چک و اعتبارات بانکی. 32
حمایت گسترده از بخش کشاورزی به نحوی که بتواند توليد مواد غذایی  . 33
شور را همگام با رشد جمعيت باال ببرد و از مهاجرت روستائيان به شهرها  ک

  .جلوگيری کند
ارتقاء سطح تسهيالت حمل و نقل زمينی، دریایی و هوایی در جهت توسعه   . 34

  .راهها ، شبکه راه آهن ، بنادر و کشتيرانی و خطوط هوایی
در عرصه های حمایت ویژه و قدردانی از مبتکران و اندیشمندان کشور . 35

  .صنعت ، تحقيقات و فناوری ؛ و پيشگيری از فرار مغزها
  .از بين بردن انحصارات. 36

  
  

  توسعه اجتماعی
  

  :توسعه اجتماعی عبارت است از
فرایند رشد جامعه در جهت رسيدگی به نيازمندان ، افزایش امنيت اجتماعی ،  " 

ر برابر حوادث و جبران خسارتها، پيشگيری از آسيبها ، محافظت از مردم د 
  ".تضمين برخورداری همگان از مواهب اوليه زندگی

در سایه توسعه اجتماعی ، سالمت جسمی و روحی برای مردم فراهم می شود    
  .و شادابی و اميد به آینده در سطح جامعه افزایش می یابد
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  اصول توسعه اجتماعی
  
  .همگانی شدن تسهيالت آموزشی ، پرورشی ، بهداشتی و درمانی  .1
 .برنامه ریزی برای رشد عموم مردم .2
 .گسترش سواد آموزی به صورت فراگير .3
 .افزایش امنيت اجتماعی در همه ابعاد .4
 .حفظ طراوت و شادابی جامعه و کاهش ميزان اضطراب و افسردگی .5
تقویت روح برادری ، برابری ، گذشت ، همياری ، شکيبایی ، درستکاری ،  .6

 .آزادگی  و مراعات حقوق دیگران
 .ين مایحتاج رفاهی ضروری برای همگانتضم .7
برنامه ریزی جهت پيشگيری از آسيبهای اجتماعی مانند بزهکاری ، اعتياد ،     .8

،  )بویژه کودکان خيابانی (تصادفات و سوانح ، آلودگی محيط زیست ، فقر    
 .خودکشی ، فحشا ، بيماریهای روانی و مرگ و مير زودرس

زدودن روحيه تن آسایی و راحت  حاکم ساختن اصل کار و تالش در جامعه و  .9
 .طلبی

  . تناسب ميزان سرانه سالمتی با نيازهای واقعی مردم-10
  .تدوین و اجرای نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی . 11
  .هدفمند کردن یارانه ها . 12
  .همخوانی ميزان رشد جمعيت با ظرفيتها و امکانات کشور. 13
  .م و انضباط اجتماعیقرار دادن بنيان جامعه بر اساس نظ. 14

  
  تأمين اجتماعی

  
 نظام تأمين اجتماعی بر اساس تجارب بسياری از کشورهای توسعه یافته ، شامل   

  :بخشهای زیر می گردد
 :  مانندبيمه های اجتماعی -1

  .بيمه خدمات درمانی  -
 .بيمه حوادث و سوانح -
 .بيمه بيکاری -
 .بيمه بازنشستگی -
نه های شهروندان ارشد بيمه مراقبت از بيماران در منازل و خا -

 ).سالمندان(
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 : مانندجبران خسارتهای اجتماعی  -2
  .حمایت از قربانيان جنگ و خانواده های آنان  -
 .جبران خسارت زیان دیدگان به ناحق -
 .جبران خسارت قربانيان جنایی -
 .اعاده حيثيت اشخاص -

 : مانندمساعدتهای اجتماعی  -3
  .کمکهای آموزشی و کارآموزی  -
 .انانکمک مالی به نوجو -
 .کمک به پرورش کودکان از طریق والدین آنها -
 .کمک به نيازمندان در امر مسکن -
 .کمک به معلوالن -

 : مانندحمایتهای اجتماعی  -4
  .پرداخت کمک هزینه زندگی به خانواده های کم درآمد یا بدون درآمد  -

  

  توسعه فرهنگی
  

  :توسعه فرهنگی عبارت است از
ط مادی و معنوی جامعه در جهت شناخت هویت فرایند بهينه سازی امکانات و شرای" 

خویش ، ارتقاء سطح دانش ، شکوفا سازی استعدادها ، رشد اخالق و ارزشهای الهی،   
بهبود روابط انسانی ، گسترش فرهنگ قانون پذیری ، مراعات احترام دیگران ، 

  ".آزادمنشی ، بردباری ، خود اتکایی و نظم در امور
در صورت شکوفایی و    . نابع انسانی آن استبزرگترین ثروت یک کشور، م  

بالندگی این گنج بی پایان ، مکنتی جاودانه و عاملی فعال پدید می آید که سرمایه را     
رشد می دهد ، از منابع طبيعی استفاده پایدار و مناسب بعمل می آورد ، سازمانهای  

همه ابعاد  اقتصادی و اجتماعی و سياسی را سامان می بخشد و موجب توسعه ملی در     
با این بيان ، اهميت توسعه فرهنگی که رسالت پرورش نيروی انسانی را   . آن می شود

  .بر دوش دارد ، روشن می گردد
  

  شاخص های توسعه فرهنگی 
  

به منظور سنجش توسعه فرهنگی یک جامعه ، معيارهای ویژه ای وجود دارد که 
  : مهمترین آنها بدین شرح است

  .ميزان خالقيت فرهنگی  -1

 10



 .يزان گسترش کمی و کيفی آموزش و پرورشم -2
 .ميزان سرمایه گذاری در زمينه آموزش عالی -3
 .ميزان فضای پژوهشی فرهنگی -4
 .ميزان توانایی در امر شکوفا سازی استعدادها -5
 .ميزان قانون پذیری در جامعه -6
 .ميزان التزام افراد جامعه به نظم -7
 .قی و معنویميزان پایبندی افراد به ارزشهای ملی ، فرهنگی ، اخال -8
 .ميزان ایمان مردم به وجدان کاری و ضرورت تحرک و تالش -9
ميزان عالقه مندی مردم به ميراث علمی و فرهنگی و اهتمام ورزیدن به  .10

  .دانشها  و دانشمندان
  .ميزان عالقه مندی افراد جامعه به مطالعه. 11
  .ميزان توليدات فرهنگی در کشور. 12

  
  ابعاد توسعه فرهنگی

  
  :ترین ابعاد توسعه فرهنگی عبارتند از  مهم

  .اصالح فرهنگ عمومی بر مبنای ارزشهای اصيل ملی ، دینی و فرهنگی  .1
 .بنيانگذاری بينش فرهنگی نسل جدید .2
بازسازی نظام آموزش و پرورش ، متناسب با مقتضای زمان و رسالت تعليم و  .3

 .تربيت
 .ارتقاء آموزش عالی در راستای توليد علم .4
 .ژوهشی و ایجاد آفرینندگی فرهنگیگسترش فضای پ .5
برنامه ریزی در جهت شکوفایی استعدادها و شناسایی و پرورش استعدادهای   .6

 .درخشان
 .ترویج فرهنگ نظم ، قانون پذیری و وجدان کاری .7
تقدیر از قشر اساتيد و معلمان و فراهم کردن زمينه الزم جهت شناخت و    .8

 .مناسبترین روشهای پرورشیاستفاده آنان از بهترین شيوه های آموزشی و 
 .تشویق و ترغيب مردم به مطالعه و کتاب خوانی .9

 تبيين اهميت برخورد مناسب با دیگران بر اساس احترام متقابل ، مدارا و -10
  .شکيبایی ، نوع دوستی و تحمل آراء و عقاید آنان

گسترش هنرهای سودمند در عرصه های سينما ، تآتر، نقاشی ، هنرهای  . 11
  .و مانند آنهاتجسمی 

نگهبانی از هویت فرهنگی جامعه و ارزشهای آن ، همگام با حفظ بالندگی    . 12
  .فرهنگی و استفاده صحيح از دستاوردهای دیگر تمدنها
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  مراحل توسعه
  

توسعه بطور کلی و توسعه اقتصادی به نحو اخص ، در طی مراحل متعددی به  
تنها در صورت  . ر نيستحذف هيچيک از این مراحل امکان پذی. ثمر می رسد

برنامه ریزی صحيح و تالش گسترده ، سرعت گرفتن و کوتاه کردن فاصله زمانی 
  .هریک از مراحل یادشده ممکن خواهد بود

  :مراحل توسعه از دیدگاه  بسياری از دانشمندان ، بدین شرح است
  .تغيير ساختارهای نظام کهن  .1
 . و اجرایی مناسبروی کار آمدن دولت توسعه خواه با ساختار سياسی .2
 .سرمایه گذاری گسترده در زمينه مدرن سازی بافت توليد و اصالح ساختارها .3
ایجاد توازن در سرمایه گذاری و تناسب در امر توليد از طریق بلوک بندی   .4

 .آنها
در این مرحله ، برخی از سرمایه گذاریها حفظ و برخی دیگر حذف می شوند 

 . جهانی هماهنگ می گردندو بخشهای به تکامل رسيده با بافت 
در مرحله پنجم ، بلوغ فنی و رشد متوازن به عنوان مرحله نهایی فرایند توسعه  .5

 .فرامی رسد
  
  

  والحمد هللا رب العالمين
   آلمان–هامبورگ 

  سيد رضا حسينی نسب
  1382اردیبهشت 
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