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 چکیده

ایران قوی و چگونگی نقش دانش آموزان در داشتن ایران قوی انجام شده است. جامعه  های ویژگیین تحقیق با هدف بررسی ا

 بر پایهپژوهش اسنادی و . این تحقیق در زمرة باشد میآماری این پژوهش کلیه معلمان، دانش آموزان در کشور ایران 

توسعه و پیشرفت شد که  گیری نتیجه رو ازاین حقیقات کاربردی است.و از نوع ت است ها آناطالعات و تحلیل  آوری جمع

ناظر بر وضعیت قدرت و  طورکلی بهاقتدار که در رشد و ترقی هر جامعه و کشور نقش اساسی و محوری دارد و  اند مفاهیمی

تدر و عناصر اقتدار با خورد. رابطه ایران مق گره می« مشروعیت»توانمندی است با این تفاوت که با مفهوم دیگر یعنی 

 ها آنایران قوی و وظایف  گیری شکلایران قوی و راهکارهای رشد ایران قوی آمیخته است و نقش دانش آموزان در  های ویژگی

نقش آموزش مجازی معلمان در پی شیوع ویروس کرونا و موانع توسعه و توسعه و  زیربنایو نقش آموزش و پرورش در 

 ثرگذار است.پیشرفت ایران آمیخته و ا

 

 آموزان دانش، نقش، قوی ایرانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

کیلومتر مربع پهناوری،  1٬64۶٬1۹۱ایران با نام رسمی جمهوری اسالمی ایران، کشوری در آسیای غربی است. این کشور با 

 دومین کشور بزرگ خاورمیانه است.

های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی با خود به  وزههای بزرگی را در ح انقالب اسالمی از بدو تولد، دستاورد

ارمغان آورد و در این زمینه در بسیاری از موارد شاهد رشد جهشی بوده است، البته حرکت در این مسیر در مقاطع مختلف 

 همواره با فراز و فرود و حتی گاهی با ناکامی همراه بوده است.

های مختلف قرار گرفته و سبب شده تا اهداف و  ی در مسیر حرکت رو به رشد کشور در عرصهدر واقع گاهی عوامل و موانع

 ها و اقدامات اصلی و اساسی کاسته شود. ها در حاشیه قرار گیرد و از سرعت فعالیت آرمان

هاست بین  سال …های پیشرفت، رشد، توسعه، نوگرایی، تجدد، نوسازی، مدرن بودن، فکر نو داشتن و در جامعة ایران واژه

گو قرار گرفته است. وجه اشتراك  و گفت های مختلف به صورت تحلیلی یا مکتبی مورد بحث و اندیشمندان و روشنفکران رشته

ایم، در نگاهی به حال، چگونه هستیم و در نگاهی به آینده چگونه  گوها در نگاهی به گذشته، چگونه بوده و این مباحث وگفت

 شود. است، دیده می اه به شرایط جدید طیفی از تقابل بین آنچه در گذشته بوده سنت و آنچه نو ومدرنباید باشیم، است. در نگ

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است )فرهنگ لغات 

 (2111آکسفورد, 

جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت  مایکل تودارو در مورد توسعه می گوید: توسعه را باید

اجتماعی ، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری هاو ریشه کن کردن فقر است 

ز توسعه بهبود ( در واقع می توان گفت، توسعه پیش از آنکه یك امر اقتصادی باشد فرهنگی و هدف ا68: 18۶7)رشید پور، 

 شرایط زندگی انسان است.

توسعه به شاخص های گونان چون توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه انسانی و توسعه فرهنگی انشقاق یافته است که به 

 صورت زیر می توان تعریفشان نمود:

 امل درشد کمی اقتصاد است توسعه اقتصادی: توسعه اقتصادی اغلب اشتباها با رشد اقتصادی یکی شمرده می شود هم ش

 (44، ص 18۶4غفاری،  –ودر ضمن مفاهیمی چون تغییر و تحوالت اقتصادی در بطن خود دارد )ازکیا 

 توسعه اجتماعی به صورت گسترده تر در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد جامعه است. از  توسعه اجتماعی :

 (47، ص 18۶4غفاری،  –اشت، مسکن، تغذیه، اشتغال و... )ازکیا فراهم اوردن بهد –جمله باال بردن سطح زندگی 

 ایجادشرایط سیاسی و حکومتی الزم برای تحقق کارایی اجرایی و ظرفیت بیشتر در انجام  توسعه سیاسی: توسعه سیاسی

 (4۹، ص 18۶4غفاری،  - سیاست های عمومی. )ازکیا

 است تا به واسطه ان از حیات طوالنی، سالم و خالق بر خوردار  : ایجاد محیطی توان بخش برای عموم مردم توسعه انسانی

 (۱1، ص 18۶4غفاری،  –شوند. )ازکیا 

  ارزشی و گرایشها، باورها و قابلیت ها  –شناختی  –توسعه فرهنگی: فرایندی است که طی ان با تغییراتی در حوزه ادراکی

 (4۶ص  18۶4غفاری،  –وجود اید )ازکیا  رفتار و واکنش خاصی که مناسب توسعه است در افراد جامعه به

با گسترش مفاهیم مرتبط با توسعه و توجه به دیگر ابعاد فرآیند توسعه یافتگی، نقش و اهمیت نهادهای مختلف در پیشرفت 

توان گفت نهادها به عنوان قوانین بازی در جامعه در واقع قیودی هستند که کنش  جوامع بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. می

ای از رفتارهای نهادینه افراد )به عنوان قواعد  دهند. این قوانین دامنه گسترده ها با یکدیگر و با جامعه را شکل می تقابل انسانم
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های فرهنگی و  توان کنش گیرد، بنابراین با توجه به این مطالب نمی عرفی( تا قوانین رسمی کشور مانند قانون اساسی را در برمی

 دهند نادیده گرفت. گیری توسعه را تحت تأثیر قرار می ه شکلاجتماعی افراد را ک

 

 بیان مساله تحقیق 

که در رشد و ترقی هر جامعه و کشور نقش اساسی و محوری دارد و به همین دلیل همه  اند مفاهیمیتوسعه و پیشرفت 

می کنند تمامی روندهای ملی را در  کشورها، توسعه و پیشرفت را یکی از اهداف بنیادی و تغییرناپذیر خود قرار داده و سعی

راستای آن سازماندهی نمایند. امروزه کشور ها در نظام جهانی برمبنای عوامل قدرتمندی مانند صنعت، سرمایه، تکنولوژی، 

نیروی انسانی متخصص، تولید علم و اندیشه و توان تولیدی و صادراتی و وجهه داری و میزان کنترل عوامل برهم زننده صلح و 

در نظام جهانی در صدد ارتقای جایگاه خود هستند و برای تحقق  منیت دسته بندی می شوند. کشور های دارای جایگاه پایینا

آن با توجه به امکانات و محدودیت های داخلی و بین المللی برنامه های توسعه کوتاه مدت و دراز مدت طراحی کرده و به اجرا 

 در می آورند.

فت در هر کشوری زمانی فراهم می گردد که تمامی زمینه ها و ابزارهای الزم توسعه در آن کشور بدون شك توسعه و پیشر

 پیشاپیش موجود شده باشد؛ زیرا بدون آماده سازی بسترها و ابزارهای ضروری، توسعه شکل نمی گیرد.

وز یکی از دو سه کار اصلی و اساسی ما من از بن دندان اعتقادم این است که امر»رهبر معظم انقالب در این زمینه می فرمایند: 

تر  مان، مسئله تحقیق علمی است. این از بسیاری از کارهای ما مهم برای حفظ هویتمان، موجودیتمان، استقاللمان و آینده

در .( و 2۱/2/۶6های استان خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد  )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با استادان دانشگاه «است.

و علم و ترقی برساند، یك دروازة عظیمی جلو راه   های پیشرفت اگر این ملت بتواند خودش را به قافله»جای دیگر می فرمایند: 

های اسالمی سراسر  )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای انجمن« شود. ها برای رفتن به سمت معنویت باز می ملت

  (.1۹/2/18۶6کشور 

 

 ت؟اقتدار چیس

ناظر بر وضعیت قدرت و توانمندی و شکلی از رابطه فرادستی و فرودستی است با این تفاوت که با مفهوم دیگر  طورکلی بهاقتدار 

خورد؛ یعنی کسانی که تحت حیطه اقتدار قرار دارند، آن را پذیرفته و خود را مکلف به اطاعت و  گره می« مشروعیت»یعنی 

 نند.دا تبعیت از دارنده اقتدار می

است؛ مسئولیتی غالبا متقابل که امکان دارد مبنای آن قانون باشد. « مسئولیت»آمیزد که  در اینجا مفهوم دیگری با اقتدار درمی

« ژان ژاك روسو»و « جان الك»، «توماس هابز»ممکن است این مسئولیت آنچنان که اندیشمندان کالسیك علوم سیاسی نظیر 

 شکل گرفته باشد.« اد اجتماعیقرارد»گویند بر اساس نوعی  می

کند و همچنین در مواقعی که منبع  گاه رابطه قلبی با رهبران کاریزماتیك )فرهمند( مسئولیتی را برای پذیرش اقتدار ایجاد می

گیرد و جنس اقتدار دینی و  سویه شکل می یابد، مسئولیت به شکلی متقابل یا تك اقتدار ماهیت یا شکلی مذهبی و دینی می

 شود. نی میآسما

راندنِ منبع یا دارنده اقتدار بر مبنای  آنچنان که گفته شد، اقتدار در بسیاری موارد گویای یك وضعیت قانونی است یعنی فرمان

 کنند. ترین منبع و ضمانت حقوقی اقتدار قلمداد می گیرد. بسیاری قوانین اساسی کشورها را اصلی های قانونی صورت می اسلوب
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هوی دارد یعنی رابطه فرادست و فرودست صوری نیست و مناسبات قدرت به معنای واقعی آن برقرار اقتدار ویژگی ما

شمرند، عقالیی بودن است یعنی فرودست بر اساس نوعی منطق و محاسباتی عقالنی از  است.ویژگی دیگری که برای اقتدار برمی

 پذیری دارد. عتافرادست اط

 

 ایران مقتدر

، نظام جمهوری 18۱۶فروردین سال  12ل از رای تاریخی ملت ایران به جمهوری اسالمی در سا یش ازبپس از گذشت  هامروز

اسالمی دستاوردهای بزرگی را برای ایران اسالمی به ارمغان آورده و جمهوری اسالمی ایران کشوری مقتدر و تاثیرگذار در 

 منطقه و جهان است.

می در مسیر پیشرفت همه جانبه ایران اسالمی گام برداشته و تمامی نظام جمهوری اسالمی در حرکتی پویا و با پشتوانه مرد

 سختی ها و مقاطع حساس را با موفقیت پشت سر گذاشته است و در آینده نیز این مسیر را با امید بیشتر خواهد پیمود.

 

 عناصر اقتدار

مقاومت و تحرّك این کشور است؛ برای امروز ترین عناصر  از عناصر ایمان اسالمی، ایمان دینی است. ایمان دینی جزو مهم  یکی 

ساز و  طرف، هر حرکتی در این کشور انجام گرفته است که اثرگذار، جریان سال پیش به این 141سال الی  181هم نیست، از 

با معرفت عالوه بر ایمان دینی، معرفت دینی الزم است. ایمان دینی باید  .مؤثّر بوده است، عنصر ایمان دینی حرف اوّل آن است

دیانت ما عین سیاست ما است، سیاست ما عین »همراه باشد؛ معرفت دینی چیست؟ همین مطلبی که مرحوم مدرّس فرمود که 

این یکی از عناصر اقتدار کشور است. یك  -و امام بزرگوار ما هم همین معنا و مفهوم را گفت و عملی کرد-« دیانت ما است

از این تحریمها همین است که مردم را از  ها آنلّ مشکالت مردم است. یکی از اهداف ی دیگر، پیشرفت اقتصادی و ح مسئله

نظام جدا کنند؛ مردم دچار مشکالت، بیکاری، رکود و مشکالت گوناگون اقتصادی باشند؛ تحریم میکنند برای اینکه این 

نشود و اما باید در مقابل چه کار کنیم؟ و تحریم را به ظاهر برمیدارند، طوری که این مشکالت برطرف  همیشگی باشدمشکالت 

شده   که بارها گفته« اقتصاد مقاومتی»پادزهر این است که کاری انجام دهیم که اقتصاد، قوی، مقاوم و پایدار شود، یعنی همان 

 از عوامل اقتدار کشور است.... یکی

ن، عزّت ملّی را حفظ کردن، شرکت در انتخابات و وآمدها، زیر بار زور نرفت المللی، در رفت حفظ عزّت ملّی در مذاکرات بین 

 شرکت در تصمیم گیریهای آینده کشور نیز از عوامل اقتدار کشور است.

 

 ایران قوی چه ویژگی هایی دارد؟

 بیشترین تولید پسته 

  بیشترین تولید خاویار 

  بیشترین تولید خانواده توت 

 ( کل تولید جهانی۶1بیشترین تولید زعفران %) 

 تولید زرشك بیشترین 

  (میوه آلویی )از قبیل شفت وگیالس وغیره بیشترین تولید 

  (دقیق ترین تقویم دنیا )تقویم جاللی 
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  (بیشترین تعداد تغییر پایتخت در طول تاریخ )تهران سی و دومین پایتخت ایرانست 

  (سال قبل از میالد مسیح 8211کهنترین کشور دنیا )تاسیس شده در 

 فیروزه بزرگترین تولید کننده 

  بزرگترین منابع روی در جهان 

   تولید کننده و صادر کننده فرش های دست بافت 

 )بزرگترین منابع انرژی هیدروکربن )گاز و نفت با هم 

 باالترین تناسب ذخایر به تولید برای نفت در جهان 

 االترین رشد مصرف گاز طبیعیب 

 ل بیتفرهنگ غنی و گذشته پرافتخار تکیه بر قرآن و اسالم و اه 

 داشتن نظام اجتماعی سالم ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان 

 داشتن نظام اسالمی و مبتنی بر رای و تصمیم مردم 

 امنیت اجتماعی در جامعه و آرامش روانی مردم بخاطر نیروهای فداکار امنیتی و نظامی 

 درت نظامی قدرت دفاعی باال در حوزه دور از تنش در منطقه بخاطر قه امنیت سیاسی و سرزمینی جغرافیایی و ب

 بازدارندگی از جمله توان موشکی و هسته ای توان باال در حوزه پزشکی هسته ای

 انسان هایی با استعداد و هوش باال 

  کشور برتر در حوزه فناوری نانو ۱جز 

  کشور برتر در ساخت ماهواره و ماهواره بر 11جزء 

  یادیکشور برتر در حوزه سلول های بن 11جزء 

  کشور برتر در ساخت ناو و داشتن ناوبندر 4جزء 

  و در جهان  8در خاورمیانه بعد از مصر و ترکیه در رتبه ” گلوبال فایر پاور ” توسط  2121رتبه بندی ارتش ایران در سال

 .باشد می 14در رتبه 

  کشور قدرتمند اقتصادی در دنیا. 1۶جزء 

رت سلطه گری نیست کشوری که به نیروی داخلی خود و جوانان خویش اعتماد ایران قوی کشوری است که وابسته به هیچ قد

داشته بدون نیاز به هیچ کشوری توان دفاع از استقالل سیاسی، اقتصادی خویش را دارد و از تهدیدات هیچ یك از قدرت های 

و از تجربه ی خرمندان و نخبگان به  سلطه گر با کی نداشته و امور سیاسی، اقتصادی و نظامی را در اختیار جوانان قرار داده

نحو احسنت استفاده می کند این کشور با گذشت زمان نه چندان طوالنی از نظر اقتصادی به رشد بسیار باالیی خواهد رسید و 

کشوری قوی خواهد بود که از همه ی جهات به باالترین رتبه ی جهانی دست یافته و بدون نیاز به هیچ کشور سلطه گری از 

و مظلومین جهان دفاع کرده و درمقابل زیاده خواهی این استعمار گران سر تسلیم فرود نیاورده و با تولیدات داخلی و  خود

تولید داشته باشیم  استقبال مردم از تولیدات خوب داخلی به کشور های غربی قدرت ایران بزرگ را نشان می دهد و وقتی

 تحریم هم دیگر برایمان مهم نیست.

های  ایم ایران باید قوی بشود؛ اگر قوی بشود، دشمن مأیوس میشود، توطئه ای: ما مکرّر عرض کرده اهلل خامنه حضرت آیت

 2۹/11/۹۶. ی قوی شدن است دشمن در نطفه خفه میشود و به نتیجه نمیرسد؛ این نتیجه
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ین علوم بیشتر شد به نحوی که با با گذشت زمان و کشفیات بیشتر و افرایش دانایی انسان در علوم تجربی ارتباط و تلفیق ب

همکاری سه یا چند علم، علوم و فناوری های نوینی ابداع گردید که کاربرد های بسیار مفید و در عین حال گسترده ای 

داشتند. به عنوان مثال از تلفیق زیست شناسی، میکرب شناسی، ایمنی شناسی، رایانه، مهندسی پزشکی و مهندسی شیمی 

نام فناوری زیست )بیوتکنولوژی( ابداع گردید. به این نوع علوم و فنون به دلیل گستره کاربردهای ان در  فناوری نوینی به

 بهداشت و درمان، کشاورزی و دامپروری و تغذیه، صنایع مختلف و محیط زیست به فناوری های نوین گفته می شود.

را در برنامه راهبردی آن تقریبا تمام کشورهای جهان مهمترین فناوری های نوینی که واجد اهمیت بسیار زیادی هستند و 

توسعه همه جانبه خود قرار داده اند شامل: فناوری زیستی )بیوتکنولوژی، ریزفناوری یا نانوتکنولوژی، فناوی اطالعات، هوافضا، 

انرژی خورشیدی  ازی ومیکروالکترونیك، موادجدید، هسته ای، لیزر، روبوتیك، پزشکی مولکولی، سلول های بنیادین و شبیه س

 ... هستند. و

اهمیت و توانمندی این فناوری و کاربرد های گسترده آن در ابعاد مختلف تحول بزرگی را در علوم و فناوری های جهان ایجاد 

نموده و همچنان که ذکر شد در تمام ابعاد سالمت، تغذیه و نیازمندی های اساسی بشر و محیط زیست دخیل شده و در امنیت 

 تماعی، اقتصادی، بهداشتی کشورها موثر می باشد.اج

ارزش افزوده بسیار زیاد، کیفیت باال و سهولت خدمات رسانی فراورده ها و خدمات این فناوری ها در ابعاد غیر نظامی و دفاعی 

ین فناوری ها و و حضور محصوالت مفید این فناوری ها در بازارهای جهانی رقابت شدیدی را در بین کشورهای پیشرفته واجد ا

معروف هستند ایجاد نموده  high techکشورهای درحال توسعه که اکثرا مصرف کننده محصوالت این فناوری ها که به 

 (.22، ص 1871است)اسدی، 

صادرات برق خورشیدی: سومین مزیت طبیعی سرزمین ایران که می توان از آن تولید ثروت کرد، تولید برق از طریق انرژی 

روز آفتابی گزارش شده است که  2۶1میانگین سالیانه بیش از  طور بهپذیر از جمله انرژی خورشیدی است. در ایران های تجدید

 بسیار قابل توجه است. این میزان حتی در برخی نقاط کویری و بیابانی بسیار بیشتر است. 

ال پیش است، یك تکنولوژی روز محسوب س 71انرژی خورشیدی بر خالف انرژی هسته ای که تکنولوژیی قدیمی و مربوط به  

می شود و البته حساسیت های انرژی هسته ای را هم ندارد. ضمن آنکه برخی سازمان های بین المللی به کشورهایی که در 

زمینه تولید برق خورشیدی فعالیت می کنند وام و تسهیالت نیز می دهند. همچنین طی سال های اخیر خارجی ها عالقه 

 سرمایه گذاری در این موضوع در ایران داشته اند. بسیاری برای

با این حال در این حوزه نیز با توجه به ظرفیت های باالی طبیعی در ایران هنوز در ابتدای راه قرار داریم. این در حالی است  

تواند انرژی  ی میهای دریافت انرژی خورشید که به گفته کارشناسان ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خود به سامانه

 مورد نیاز بسیاری از کشورهای منطقه را نیز تأمین و در زمینه صدور انرژی برق فعال شود.

صنعت گردشگری: صنعت گردشگری یکی از مزیت های اقتصادی بالقوه در ایران محسوب می شود که مورد غفلت قرار گرفته 

های طبیعی  های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه دهم جاذبهاست. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 

 قرار گرفته است.  ۹8در رتبه  211۹را در جهان دارا است، اما از نظر رقابت پذیری گردشگری در سال 

 مانع اصلی در عدم موفقیت ایران در جذب گردشگر خارجی، یکی عدم شناخت کافی از جاذبه های گردشگری ایران و دیگری 

تصویر منفی است که از ایران در دنیا برساخته شده است. این فرضیه که ایران کشوری ناامن است و گردشگران خارجی در 

ایران امنیت ندارند، باعث شده بسیاری از گردشگران علی رغم میل باطنی تمایلی به بازدید از ایران نداشته باشند. متاسفانه در 
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هم هیچ تالشی برای تغییر این تصویر و در مقابل تبلیغات مثبت برای سفر مردم دنیا به طول چند دهه اخیر مسئوالن کشور 

 ایران نداشته اند. 

اما چنانچه سیاست تنش زدایی در خارج صورت بگیرد، آنگاه امکان ارائه تصویری مثبت از ایران به افکار عمومی دنیا فراهم  

ربی برای دیسکو رفتن یا مشروب خوردن به ایران می آید. لذا می توان با خواهد شد. نابخردی است اگر گمان کنیم گردشگر غ

 رعایت قوانین فعلی کشور و صرفا با تغییر تصویر ایران در دنیا درآمد سرشاری از این صنعت کسب کرد. 

عه راهها در این مسیر می توان با جذب سرمایه گذاری خارجی به تامین برخی زیرساخت های صنعت گردشگری همچون توس 

سن و داروهای درمان کرونا واک دریافتتفریحی و... پرداخت. ضمن آنکه قطعا با -و حمل و نقل، ساخت هتل و اماکن اقامتی 

 وضعیت صنعت گردشگری نسبت به شرایط کنونی تغییر خواهد کرد.

و فنی امکان ایجاد واحدی این فناوری ها به شدت دانش محور می باشند و به همین دلیل با تعداد اندکی متخصص مجرب 

تولیدی محصوالت بسیار ارزشمند وجود دارد. هرچند این فناوری ها به دلیل بهره برداری از فناوری های پیشرفته گران می 

باشند و راه اندازی ان ها نیازمند داشتن دانش عمیق پایه، مهندسی و همکاری بین رشته های مختلف علمی است ولی راه 

 تب با ان سبب توسعه اقتصادی و استقالل در عرصه های مختلف می گردد.اندازی صنایع مر

کسب این فناوری ها نیازمند تحقیق و توسعه در علوم پایه و کاربردی و ارتباط بین محققین مختلف است بنابراین برنامه ریزی 

به همین دلیل کشورهای تحقیقات هدفمند جهت کسب و توسعه این فناوری ها و بومی نمودن ان بسیار ضروری است. 

پیشرفته واجد این فناوری ها به دلیل درامد های چند صد میلیاردی فروش محصوالت ان به کشورهای درحال توسعه به هیچ 

وجه عالقمند از دست دادن این بازار نیست بنابر این با روشهای مختلف مانع توسعه این فناوری ها به کشورهای مستقل می 

می توان به اعمال محدودیت در عرصه تحقیقات علمی در علوم و فنون نوین مانند هسته ای مبادرت می  گردد که از ان جمله

 کند.

 

  حمایت از کاالی ایرانی

موضوعی است که مدتی است در سطح کالن در کشور مطرح می شود. با در نظر گرفتن جمیع شرایطی  حمایت از کاالی ایرانی

موضوعی است که هم در مدارس و هم  ها آنارد، اما آموزش در خصوص خرید و استفاده از وجود د کاالی ایرانی که در خصوص

.. اما شاید از خودتان بپرسید چرا حمایت از کاالی ایرانی انقدر توسط برخی صاحبان کسب و کار در حال فرهنگ سازی است

 گیری ایران قوی چیست؟ مهم است؟ و نقش دانش آموزان و معلمان در شکل

رش استفاده مردم از کاالهای ایرانی به جای کاالهای وارداتی، رفته رفته کسب و کار کارخانه ها و کارگاه ها نیز رونق با گست

پیدا می کند کارخانه ها و کارگاه ها به خاطر افزایش تولیدات خود بنا بر نیازهای مردم، افراد بیشتری را استخدام می کنند.در 

 به کار می شوند. نتیجه افراد بیشتری نیز مشغول

از طرف دیگر، کارخانه ها و کارگاه ها سعی می کنند، کیفیت کاالهای خود را باالتر ببرند.مردم نیز به جای استفاده از کاالهای 

خارجی، به خرید و استفاده از کاالهای ایرانی روی می آورند.در نتیجه آن، دیگر تحریم ها هیچ اثری بر زندگی مردم ندارند. 

به داخل کشور کم می شود و از طرف دیگر می توانیم با ارتقای صنعت و افزایش کیفیت، وارد بازار جهانی شویم.با واردات 

استفاده از محصوالت داخلی، شاهد کاهش قیمت ها می شویم زیرا با افزایش تولید، قیمت تمام شده برای کارخانه ها نیز کم 

 می شود و درنتیجه قیمت ها نیز کم می شود. 
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قابت در میان تولیدکنندگان افزایش می یابد و این رقابت می تواند تاثیرات مثبتی در کیفیت کاالها داشته باشد. مردم نیز به ر

مه این موراد مثل زنجیری به هم ه جای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف، در زمینه تولید بیشتر سرمایه گذاری می کنند.

 .کاالی ایرانی را به ما نشان میدهد وابسته هستند و اهمیت حمایت از

 

 مهم ترین راهبردها و راهکارهای پیشرفت علمی و فناوری کشور )ایران قوی(

  تالش و کار مضاعف برای توسعه و گسترش علم در جامعه اتخاذ راه های کوتاه و میانبر برای جبران فاصله علمی ما با

 علمی از طریق راه های نارفته و میانبر. دنیا و کشورهای پیشرفته سرعت دادن به پیشرفت های

 های میانبر در رشد علمی.همه پیشرفت های علمی در واقع حرکت از راه های میانبر است. یافتن راه 

  تالش و کوشش سخت دانشمندان، دانشجویان، استادان و دستگاه های دولتی برای پرکردن فاصله علمی بین ما و

 ری های جهشی و افزودن بر فناوری های موجود دنیا.کشورهای پیشرفته دستیابی به فناو

 .تداوم جهش علمی کشور تا سال های متمادی 

 .تالش منظم، با برنامه ریزی و بدون وقفه 

 .ارتقاء فرهنگ عمومی در بخش تحقیقات و علم 

 ها باید حاکی از روح علمی باشد. همه محیط ؛فضاسازی مناسب در جامعه برای پیشرفت علمی 

  شود. شکستن مرزها و فتح مناطق ناگشوده در حوزه علم. پیشرفت علمی تنها با تقلید صرف حاصل نمیابتکار و 

 ...ایجاد مراکز فعال تحقیقاتی توجه جدی به علوم پایه مانند ریاضی، فیزیك، شیمی، زیست شناسی و 

  

 نقش دانش آموزان پیرو بیانات مقام معظم رهبری

 ر مورد دانش آموزان و نوجوانان و جوانان به قرار زیر است:مهمترین بیانات مقام معظم رهبری د

 آموز باید در مدرسه فعال، کاری، مثبت و شاداب باشند. نوجوانان دانش 

 آموز مؤمن و انقالبی وجود داشته باشد و این موضوع در رفتار  ترین امری است که باید در دانش زایی و پویایی مهم حرکت

 موزان باید با الگو گیری از شهدا این گونه راه آنان را ادامه دهند.آ او مشاهده شود، لذا دانش

 آموزی یکی از  یکی از شرایط دیگر را هم به شما جوانها عرض میکنم؛ خوب درس بخوانید، خوب کار بکنید. علم و علم

دشمن قرار نگیرند؛ درس  ها است، آنهایی که نخبه هستند، برای کشورشان کار کنند، در خدمت ترین ابزارها و وسیله اساسی

 خواندن بشود یك ارزش واال.

 آالیش است، ناآلوده است. تان با خدای متعال را هم تقویت کنید. دلهای شما پاك است، روحهای شما بی رابطه 

 .دشمن را بشناسید؛ فریب نخورید 

پیدا خواهید کرد. اگر علم نداشته باشید، باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید، پنجه ی قوی »مقام معظم رهبری می فرماید: 

 «کسانی که دارای پنجه ی قوی هستند، دست شما را می پیچانند. جوان هاتان را به علم تشویق کنید.

 

 نقش دانش آموزان در شکل گیری ایران قوی

رین شرایط را برای رسیدن ایران با توجه به ترکیب جمعیتی یا یکی از جوانترین کشورهای دنیاست بنابراین بهترین و مناسبت

به توسعه و پیشرفت در تمامی حوزه های علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد شد لذا برای سرمایه گذاری در امر آموزش و 
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پرورش نسل جوان می تواند پیشتاز توسعه همه جانبه در جهان باشد، جوانان این مرزوبوم فعال و با استعداد بوده و می توانند 

 ثری در پیشرفت کشور و تبدیل آن به کشوری قدرتمند و توسعه یافته ایفا کنند.نقش مو

دستیابی به این امر مهم جز با تکیه بر عزم، اراده، توانایی، دانش علمی و پتانسیلهای بالقوه جوانان مستعد کشور برای رفع  

در مقابل دسیسه های دشمنان و  ها آنز نیازها و تأمین خواسته های معقول و بدیهی و همچنین صیانت و حمایت جدی ا

برنامه ریزی هدفمند در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای این قشر فعال و مستعد ممکن نیست. جوانان نیز در 

مقابل وظیفه دارند با درایت، پشتکار، تالش مضاعف و سخت کوشی آگاهانه علیرغم موانع و مشکالت موجود به وظایف خود در 

 هت اعتدال، پیشرفت و توسعه کشور گامهای اساسی و اثرگذار بردارند.ج

جانبه، استقالل از قدرتهای  دانش آموزان برای ملّت ایران امنیّت ملّی، عزّت ملّی، سالمت عمومی، رفاه عمومی ؛ پیشرفت همه

و را آرزو دارند .. مثل اعتیاد و فساد و. های اجتماعی گر جهانی، شکوفایی استعدادها، رها شدن و نجات یافتن از آسیب سلطه

برای موارد فوق . زمانی ملّت به آسایش خواهند رسید که کنند ی مسائل مادّی برای کشور دنبال که باید در زمینه مطالباتیست

و مطمئن و در داخل کشور تأمین شود. نیاز کشور اقتصاد قوی، تولید قوی، همراه با مدیریّت قوی است؛ یك اقتصاد قوی  اه آن

روی قیمت نفت اثر گذار، پول ملّی را ارزشمند و  کرد.انتخاب، حرکت و اقدام  و بتوان دیگران نباشد وابسته بهمتّکی به خود که 

خواهیم رسید؛ اهمّیّت اقتصاد در نامنیّت مستمرّی  وقدرت خرید مردم را باال برد. بدون یك اقتصاد قوی به عزّت مستمرّی 

 و نیازها است. تامین این خواسته

ریزی به  سازی کنند. برنامه ی دانش آموزان این است که کشور را نیرومند، مقاوم و قدرت کشور را باال ببرند و آن را مقاوم وظیفه

عناصر فعّال سیاسی ها، عناصر فعّال فرهنگی،  های علمیّه، دانشگاه ی همه اقشار میباشد؛ مسئولین، سیاستمداران، حوزه عهده

 ریزی صحیح کنندتا کشور را نیرومند گردد. نیز میباشد. باید برنامه

صورت کار عملی و  قوّت کشور اینگونه تأمین میشود؛ اوّالً یك اقتصاد قوی؛ اقتصاد مقاومتی که سیاستهای آن ابالغ شده و به

 دنبال بشود... تر و بدون فوت وقت عملیّاتی و اجرائی هم باید با شدّت هرچه تمام

ی علم و کاروان علم شتاب خود را از  کاربردی گردد سوماً ؛ توسعه ها آندوماً ؛ جوانان کشور بیکار نمانند، ابتکارها و خالقیتهای 

دست ندهد، در علم باید پیشرو باشیم چون همه چیز به علم وابسته است.اگر تالش کنیم و با بهره گیری از آینده سازان 

 ان را به بهترین کشور دنیا تبدیل کنیم.میتوانیم ایر

 

 )ایران قوی( وظایف و رسالت جوانان برای پیشرفت و قدرتمند شدن

 ندو آن را ترك نکن ندخود باش رپشتیبان کشو. 

 انجام دهندان را برای آبادانی کشورشتمام تالش. 

 ندپشت و حامی رهبر باش. 

 ند.به فکر منافع مادی و دزدی نباش 

 ندو به فکر ایده ها و راه حل های جدید باش نددن وضعیت نا امید نباشبرای مساعد تر ش. 

  ندرا همراهی کن ها آنبه مسئولین در امور اداره کشور کمك و. 

 نددر بحث های فرهنگی و بسیجی شرکت کن. 

 ندرا باال ببر تشانتحصیال. 
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 کاری. نه با سیاسیگذار باشند با تقویت ارتباط با خدا بر محیط خود اثر 

 ندبه معروف و نهی از منکر را ترك نکن امر. 

 ندتاریخ معاصر را بخوان. 

  دهندکار فرهنگی را گسترش. 

 ندنظام سلطه را تحلیل کن. 

  سازگار باشندبا مشکالت و نامالیمات. 

 ندبه هیچ کس ظلم نکن. 

 ندپرچم گفتمان عدالت خواهی را باال نگه دار. 

 !زودرنجی ممنوع 

 ندرا قوی کن شانبی خودبا معنویات بنیه دینی و انقال. 

 ندبتهای علوم انسانی را پرستش نکن. 

 

 )ایران قوی( توسعه کشور زیربنایآموزش و پرورش 

آموزش وپرورش نه روزى براى شروع شدن دارد و نه روزى براى تمام شدن. اما حداقل کارکرد وجود اول مهر در تقویم 

باشد؛و در حقیقت یادآور این نکته است که  آموزشى مى تواند بهانه اى براى بازبینى، یادآورى، بازسازى و توسعه کشور داشته

آموزش وپرورش هر ساله نیازمند انطباق و حرکت با نیازهاى جدید و الزامات نوین است، چرا که این مدارس درواقع کارکردی 

 جز تامین منایع انسانی ندارند.

آماده کردن شخص برای بعهده گرفتن  یکی از اهدافِ آموزش منابع انسانی یکی از یهترین سرمایه گذاری آموزش است، زیرا

مشاغل تخصصی است و مدرسه با آماده ساختن کودك حضور او را درجامعه و درك به موقع و هماهنگی ساختارها، کارکردها و 

 فرهنگِ جامعه میسر می سازد.

می تواند توسعه را هر  ها آنمطمئنا حضور میلیونی نوآموزها در جشن شکوفه ها موید این نکته است که سرمایه گذرای بر روی 

چه بیشتر در ایران شدت ببخشد. زیرا در کشوری مانند ایران به دلیل محدودیت های ناشی از کمبود نیروی انسانی ماهر، این 

موضوع از نقش و اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، موضوعی که در بسیاری از کشورها همانند ژاپن و کره و مالزی نتیجه 

 سیر توسعه کشورشان را فراهم نموده است.بخش بوده و م

مورد بازنگری قرار داد و  1۹61بعنوان مثال کشور مالزی در تالش جهت توسعه آموزشی کشور، قوانین آموزشی مصوب سال  

این بخش است،  های کالن به آموزش و اختصاص بودجه پیشرفت برنامه های آموزش همگانی در مالزی مرهون توجه دولت به

 های عمومی دیگر، بیشتر است. های اختصاص یافته به بخش آموزش در قیاس با بودجه بودجه چرا که

این کشورها استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز 

کشوری نتواند مهارتها و دانش  عامل و اگر  اهمیت مورد توجه قرار می دادند و معتقدند که انسان هم هدف توسعه و هم

 مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحوی موثر بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.

ی را بر ترین نظام فرهنگی که نقش آماده سازی نیروی انسان ترین و وسیع در این کشورها آموزش و پرورش بعنوان یکی از اصیل

 عهده دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و سعی می شود بیشتربن بودجه و سرمایه گذاری در این بخش صورت بگیرد.

http://mehreirani.parsiblog.com/Posts/5/%2b+%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4+%d9%88+%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4+%d8%b2%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%8a+%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87+%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/
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ها به نوعی که در تحقق توسعه کشور مشارکت دارند، ریشه اغلب مشکالت،  این اهمیت به گونه ای است که همه نهادها، گروه

 کنند. ی اجتماعی را در سیستم و فرایند آموزشی جستجو و معرفی میها ها و بحران ها، نارسایی نابسامانی

العبور تغییرات اجتماعی گذر کند، شایسته است که نظام  های صعب اگر قرار است جامعه در حال گذار ایران به سالمت از گردنه

مسئولیت و سهم بیشتری  است آموزش و پرورش صرفنظر از تأخیرهایی که تاکنون در ورود به عرصه مهندسی اجتماعی داشته 

 بست کنونی و نیل به جامعه مطلوب ایفا نماید. تری را در خروج از بن در قبال جامعه بر عهده گیرد و نقش جدی

شود مگر آنکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ شأن و جایگاه شایسته و واقعی خود در نظام و سلسله  این مهم میسر نمی

مانی کشور بتواند خود را از قید و بندها و مشکالت بی شماری که با گریبانگیر است رها سازد و به منزله مراتب اجتماعی و ساز

تا به   زا را فراهم آورد گرا، توسعه همه جانبه و درون گیری آموزش و پرورشی انسان های شکل بازوی روشنفکری جامعه، زمینه

 ه همانا نیروی انسانی بگشاید.نوبه خود، بتواند مشکالت موجود در توسعه کشور ک

بازگشت سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اغلب مستلزم فرایندی طوالنی و بلند مدت است، لیکن بازدهی آن بسیار عمیق و 

های اقتصادی، بهداشتی،  های فردی و جمعی افراد اعم از رفتار، گفتار، جمعیت و کاهش هزینه گسترده بوده و در تمام کنش

به درستی انعکاسی از کیفیت آموزش و « شویم کنیم که تربیت می ما آنگونه زندگی می»یابد لذا عبارت  کاس میقضایی انع

 .باشد میپرورش 

های اساسی پیشرفت جامعه محسوب می شود و امروزه در دنیای معاصر،  فرایند یادگرفتن دانش، مهارت و آموزش، یکی از پایه

 باشد. های مدرن برای نیل به توسعه پایدار و همه جانبه می دولت امی گاه تم سیستم آموزشی ابزار و تکیه

اجتماعی و  -ولی این موضوع هنوز در سیستم آموزش و پرورش ایران نتوانسته به احراز جایگاه واقعی خود در ادبیات سیاسی

تبلیغات ایدئولوژیهای سیاسی  ریزی دست یابد و بیشتر بخاطر اینکه یکی از مهمترین مراکز نویسی و بودجه فرهنگ برنامه

دولتمردان محسوب می شود، بیش از سایر نهادها دست خوش تغییر ات شده و تا به امروز نتوانسته در حد مطلوب شیوه 

 منظمی برای آموزش و ارزشیابی تدارك تنظیم کند.

ربیت قرن گذشته است. چنین آموزش وپرورش ایران هنوز وامدار یك سیستم قدیمى و کهنه براساس آموزه هاى تعلیم و ت

روشى شاید در زمان خود کارآیى هاى خاص خود را داشت. اما به تدریج بایستى جاى خود را به شرایط و الزامات جدید 

بسپارد.این در حالى است که بنا بر تحقیقات تکرار پایه نه تنها در یادگیرى دانش آموزان مؤثر نیست، بلکه موجب افسردگى و 

 ى در دانش آموز مى شود.احساس ناتوان

مطالعه تجربیات کشورهاى پیشرفته نشان داده اگر رسیدن به سطح باالتر تنها با مالك نمره، ارزیابى شود، ولى دانش آموز 

نتواند مهارتهاى الزم اجتماعى، فرهنگى و فردى را براى حضور در جامعه فراگیربدست بیاورد این نوع نظام تحصیلى موفق عمل 

 .نکرده است

در نظام هاى پیشرفته هر دانش آموز یك پرونده اخالقى، شایستگى، لیاقت، نظم رفتار دارد که مالك ارتقاست.مدل سنتى 

 آموزش و پرورش در غالب کشورهاى غربى سالهاست که منسوخ شده است.

بیت درجهان است و تأکید این در حالی است که نظام امتحانات کشور ما یکى از سختگیرترین ومشکل ترین روشهاى تعلیم وتر

بر حافظه و انتقال اطالعات عمومى همچنان محور نظام آموزشى ما را تشکیل مى دهد ولی در جهان جدید پرورش دانش آموز 

 خالق بر پرورش دانش آموزى که صرفاً به انتقال ذهنى منابع مى پردازد، برترى دارد.
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نفر باشد و همه مدارس امریکا مجهز به  2۱در هر کالس نباید بیش از  در کشور آمریکا طبق استاندارد، تعداد دانش آموزان

رایانه و وصل به اینترنت هستند و آموزش رایانه از کالس ابتدایی جزو دروس مدارس است. همین شیوه ها باعث شده در برخی 

 از مناطق آمریکا آمار میانگین سطح سواد رایانه ای دانش آموزان بیش از معلم ها باشد.

سطح زیر استاندارد ـ نزدیك به استاندارد ـ در سطح  4در این کشور سطح توانایی ها این دانش آموزان در کارنامه هایی که به 

استاندارد ـ باالتر ازاستاندارد تقسیم شده ثبت می شود، و اگر در نزدیك به استاندارد باشد باید دوباره به آموزش در همان 

 درس بپردارند.

های پیشین خود و اعاده جایگاه و  ایسته است سیاستگزاران و مسئولین عالی نظام با تجدید نظر در نگرش و روشرو، ب از این

منزلت آموزش و پرورش در سلسله مراتب سازمانی و اجتماعی، حساب جدید و بیشتری بر روی نقش و سهم نظام آموزشی ایفا 

 کنند.

اعتنایی به نظام آموزشی به جایی نرسیده است و بدرستی گفته شده که  ای و هیچ حکومتی از طریق بی چرا که هیچ جامعه

توان گفت که وضعیت فعلی نظام آموزش و پرورش و  ست که میرو ازاینتواند فراتر از علم و معلم خود برود و ای نمی هیچ جامعه

 باشد. ریزی و مدیریت کشورمی مهای تمام نما ازروش، منش، بینش وتوان برنا معلمان ما در واقع نمود، برآیند و آینه

 

 نقش آموزش مجازی معلمان در پی شیوع ویروس کرونا در ایران قوی 

میالدی و رواج یافتن آموزش های مجازی، نیاز به ایجاد  2121ال و تعطیلی مراکز آموزشی در س کرونا با توجه به شیوع ویروس

نگاهی نو و کاربردی به فرایند آموزش است. نگاهی که فراتر از آموزش های سنتی معلمان باشد و شرایط محیطی را به گونه ای 

مطالعه هدف درك و اهمیت آموزش  رهبری کند تا امر آموزش را بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد تداوم بخشد. بنابراین در این

 است.  کرونا های مجازی در پی همه گیری ویروس

منجر  ها آن ردبردهایی پرداخته شود که کارببه ارائه راهباید با توجه به مسائل فوق و درك اهمیت و ضرورت چنین مسئله ای 

 به افزایش کیفیت آموزش های مجازی شود. 

ترکیبی. بر این اساس مزایای آموزش های  الکترونیکی غیر همزمان و آموزش الکترونیکی همزمان، آموزش الکترونیکی آموزش

مجازی را می توان تداوم یادگیری بدون نیاز به حضور فیزیکی دانش آموزان و کمك به دولت برای جلوگیری از گسترش 

الهام گرفتن از آن ها برای کمك به ارتقا آموزش نسل های آینده و همچنین اعطا ویروس، ورود فناوری های نوین به آموزش و 

 .فرصت تفکر مجدد به معلمان و بروز رسانی دانش آن ها ذکر کرد

 

 موانع توسعه و پیشرفت ایران

  باعث  که  و عواملی  علل  اند معموال مجموعه کرده  اند و مطالعه گفته  سخن  جامعه  مشکالت  درباره  که  اخیر کسانی  در صد سال

محور کندوکاو   ما را بیشتر در سه  جامعه  و بدبختی  و بیچارگی  است  شده  جامعه  برای  نظری  و مسائل  علمی  مشکالت  همه  این

  سیاسی  های رژیم  هنکت  . دومین است  ها بوده طلبی سلطه  و اقسام  ، استعمار و انواع خارجی  کشورهای  محور مداخله  اند. اولین کرده

بیشتر   تاکنون  عامل  سه  . این است  و اشاعه ارزشهای خاصی از آن بوده  از دین  و برداشت مردم تلقی  سوم  و مساله  مستبد حاکم

 . است  بیشتر تاکید شده  عوامل  از این  بر یکی  مختلف  های دیدگاه  به  و بسته  است  مورد تاکید بوده

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-o-Title-ot-desc/
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یافته است. تمام مسائل جامعه  اخلی در وضعیت فعلی کشور ما نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمانترین عامل د مهم

رسد از اینجا سرچشمه بگیرند که ما در تشخیص مسائل و یافتن راه حل مناسب نقص داریم،  باالخص عوامل داخلی به نظر می

ها و هنجارهای  و ارزش« کاستی»ی تفکر و آزاد از قید و بندهای یعنی: یك سیستم تفکر سازمان یافته، در باالترین حد توانای

بینانه و دور از  واقع طور بهاجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی غیرمستدل نداریم که بتواند مسائل را با عمق تفکر کافی، 

 تعصبات بررسی کند. 

ند، اما با وصف این، هنوز این نیاز در مسئولین و گر چه رهبری مذهبی و رئیس جمهور وقت برای این مسأله اهمیت زیادی قائل

 جامعه به اندازه کافی ادراك نشده است.

 کشور ایران، نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان یافته و فساد  ترین موانع در راه توسعه رسد مهم به نظر می

 باشد. اقتصادی و مقاومت سنت در مقابل نوگرایی و همچنین سوءمدیریت می

  توسعه سیاسی: توسعه سیاسی به معنای روندی از تغییر سیاسی همراه با برابری فزآینده، افزایش توانایی نظام سیاسی در

ها و ساختارهای سیاسی است، البته فارغ از هر نوع نگاه مکتبی مانند  پاسخگویی و کسب رضایتمندی عمومی و انفکاك نقش

 لیبرالیسم.

  های اقتصادی خود بهره  ترین تکنولوژی در فعالیت در آن یك جامعه از پیشرفتهتوسعه اقتصادی: حالتی است که

 باشد. ترین تکنولوژی چهار عامل تولید، دانش و علوم، نیروی انسانی ماهر و سازمان تولید می جوید. مقصود از پیشرفته می

 ناپذیر خواهد  آن پس رشدشان برگشت رسند از ای از رشد است که پس از آنکه جوامع به آن می رشد خودپایدار: مرحله

گردند. این هنگامی  شوند، اما دیگر به نقطه قبل از تولد یافتگی خود بر نمی کنند. کند و تند می شد و فقط رو به جلو حرکت می

 شود. توسعه محور می ها آنشود و نگرش  ها وصل می است که توسعه به انسان

  

 روش تحقیق

 است. ها آناطالعات و تحلیل  آوری جمع بر پایهدی و روش تحقیق در این پژوهش اسنا

 

 گیری نتیجه

های  توسعه یافتگی در برگیرنده ابزارهایی است که هدف آن رهایی انسان از قید و بندهایی است که مانع شکوفایی کامل توانایی

دود کننده عملکرد او، امروزه به عنوان گیرد. در واقع آزادی انسان از موانع مح های او را نادیده می ذاتی انسان بوده و قابلیت

باشد. آمارتیاسن پنج نوع  هدف و ابزار توسعه مورد توجه قرار گرفته است و آزادی همان قابلیت اصلی انسان سعادتمند امروز می

را به های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام حمایتی  های سیاسی، امکانات و تسهیالت اقتصادی، فرصت آزادی ابزاری، آزادی

 گیرد.  عنوان ابزارهای اساسی توسعه یافتگی در نظر می

کنند مکمل یکدیگر نیز هستند. به عنوان مثال  ابزارهای مذکور عالوه بر اینکه به پیشرفت و قابلیت عمومی فرد کمك می

ای سیاسی را ه های اجتماعی نظیر آموزش و یا تأمین نظام حمایتی )تأمین اجتماعی( دستیابی به آزادی گسترش فرصت

های درون  زنی های اجتماعی را از طریق چانه های سیاسی، افزایش فرصت کند و از طرف دیگر گسترش آزادی پذیر می امکان

 تواند در دستیابی به توسعه راهگشا باشد. های فوق می اجتماعی در پی دارد، بنابراین توضیح موانع موجود بر سر راه آزادی

که آن نیز  باشد مینی مطلوب و همه جانبه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هدف توسعه تغییر و دگرگو

بستگی به پرورش مغزهای آموزش یافته داردکه می تواند تحقیق کنند، نوآوری داشته باشند و خود و جامعه را با محیط 
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علمان، می توانند نقش بسزایی را در راه توسعه کشور مناسب سازگار نمایند. آموزش و پرورش عامل اصلی و یکی از ارکان آن، م

  ایفا نمایند.

توانیم به دستاوردهای کسب شده اکتفاء کنیم و تا ابد وارد کننده محصوالت صنعتی و یا تکنولوژی از  ای نمی با هیچ بهانه

و متقابل، با همان کمیت و  دیگران باشیم. مگر اینکه خود ما همانند دیگر کشورهای توسعه یافته، در یك رابطه منطقی

کیفیت، وارد عرصه تولید و صدور علم و دانش جدید شده و در تجارت جهانی دانش، محصوالت و خدمات روز و منطبق با 

 .های نوین دنیا، سهم داشته باشیم آوری فن

بدو تولد با فشار و تهدید و ستیزی و ضداستکباری خود از همان  واسطه ماهیت ظلم اگر چه انقالب شکوهمند اسالمی ایران به 

رسد طی این مدت در برخی از  نظر می  های مختلف دشمنان قرار داشته و خواهد داشت، اما به تحریم مواجه بوده و آماج توطئه

های خارجی، گرفتار نوعی خود تحریمی ناشی از ضعف اراده برخی از مسئولین و عدم اعتماد و  مقاطع، کشور ما بیش از تحریم

طلب و خائن به مصالح و منافع  گران اقتصادی و سایر افراد فرصت زا و نیز سوءاستفاده اخالل به منابع و نیروهای درون ها آنباور 

 .ملی بوده است

شك در حال حاضر با عنایت به تجارب کسب شده در مورد رفتار منافقانه دشمن در طول حیات طیبه انقالب اسالمی و  اما بی

ای با همه محاسن و معایب متعددی که به همراه  یافتن به توافقنامه هسته و دست 1+۱ه با گروه موسوم به نیز در جریان مذاکرا

های بیگانگان امیدوار باشیم و لذا همانگونه که رهبر  توانیم بیش از حد به وعده داشته است، باید باور کنیم که نباید و نمی

د دارند، باید راه سرعت بخشیدن به روند رو به رشد کشور و نیز بهبود وضعیت معظم انقالب اسالمی )دامت برکاته( همواره تأکی

زا با کمترین وابستگی به غرب و شرق،  معیشتی مردم در ابعاد مختلف آن را در توکل به خدا و اتکاء به منابع و نیروهای درون

 .جستجو نماییم

جانبه و جهشی کشور، عالوه بر ضرورت توجه بیش از  همهبه همین دلیل؛ دستیابی به این هدف و استمرار رشد و پیشرفت 

های راهبردی، از جمله  المللی، مستلزم توجه و تمرکز بیشتر بر اولویت پیش به توسعه امنیت پایدار و گسترش تعامالت بین

  :موارد ذیل است

 د و تقویت خودباوری و اعتماد زا و فراهم نمودن شرایط و بسترهای الزم در جهت ایجا تمرکز بر منابع و نیروهای درون

های فکری، علمی و تجربی  عمومی به دستاوردهای دانشمندان، متخصصین و نخبگان ایرانی و استفاده واقعی و عملی از ظرفیت

های مختلف؛ علمی،  جانبه کشور در زمینه ، در جهت تحقق کامل اقتصاد مقاومتی و تسریع در پیشرفت همهها آنو نتایج کار 

 .ها صنعتی، کشاورزی، سیاسی، نظامی و دیگر عرصهفرهنگی، 

 نظر کردن از صدور نفت میادین و مخازن  سازی و صرف تمرکز بر صادرات نفت از منابع و مخازن مشترك و ذخیره

 .اختصاصی داخل کشور با توجه به کاهش حجم صادرات نفت ایران

  فروشی  منظور جلوگیری از خام  های الزم به  و زیرساختتمرکز بر حمایت اصولی و کامل از صنایع داخلی و ایجاد شرایط

مواد اولیه معدنی و نیز محصوالت کشاورزی و بخصوص منابع نفتی و تبدیل این مواد به محصوالت ثانویه و نهایی، برای 

 .صادرات و رفع نیازهای داخلی کشور

 ن ایرانی در قالب مقاالتتمرکز بر جلوگیری از خام فروشی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندا ISI  و امثال آن و

سازی و تولید و عرضه نتایج کار این عزیزان در قالب محصوالت و  تسریع و تسهیل شرایط برای تحقیق و توسعه علمی و صنعتی

 .اند خدمات بومی، با الگوگیری از کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده
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  ترین نیاز اولیه جامعه، از طریق انجام اقداماتی  ك محصول استراتژیك و ضروریتمرکز بر رونق کشاورزی به عنوان ی

ویژه   آبیاری، گسترش صنایع تبدیلی و به های نوین کشاورزی و سازی و گسترش روش مانند؛ سرعت بخشیدن به روند مکانیزه

رسانی و حتی تفریحی  آموزشی، اطالع اندازی شبکه تلویزیونی تخصصی با محوریت کشاورزی در موضوعات مختلف؛ ایجاد و راه

 .و سرگرمی

  های زیر زمینی و جلوگیری از خشکسالی و فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور، از طریق  تمرکز بر مدیریت منابع آب

ین نمودن ها، ابزار و تجهیزات مدرن و همچنین جایگز گیری از روش اقداماتی مانند؛ ایجاد سازمان توسعه و احیاء قنوات با بهره

گونه از سدها در  روش سدسازی زیر زمینی به جای روش تقریباً منسوخ شده سدسازی روی زمین با اولویت به احداث این

 .مناطق در معرض خطر و نیز نقاط مرزی برای جلوگیری از هدر رفتن و یا سرقت منابع آبی کشور در مناطق مذکور

 طلب در محیط کسب و کار و بخصوص بخش تجارت داخلی و  رصتها و افراد ف تمرکز بر کوتاه کردن دست واسطه

رویه محصوالت و کاالهایی که مشابه داخلی دارند، بخصوص کاالهای  خارجی برای جلوگیری واقعی و عملی از ورود بی

حصوالت صنعتی آورانه مورد نیاز به کشور و نیز تسهیل صدور م ای و فن تجمالتی و غیرضروری و متقابالً ورود تجهیزات سرمایه

 .و غیر صنعتی ایران به سایر کشورها

 ها و تأمین نیازهای اساسی و بنیادین کشور در ابعاد مختلف؛ فرهنگی، علمی، آموزشی،  تمرکز بر شناسایی و رفع کاستی

پیدا  اقتصادی و اجتماعی به جای پرداختن بیش از حد به موضوعات مختلف سیاسی غیرضرور که معموالً به شکل مقطعی بروز

 .کند می

  های اجتماعی و اداری از طریق توسعه و گسترش نظام کارآمد،  تمرکز بر اجرای اصل پیشگیری در مقابله با ناهنجاری

و اداری   های قانونی های اجرایی و شناسایی و رفع اشکاالت و خالء روزآمد و فراگیر کنترلی و نظارتی در سطوح مختلف دستگاه 

 .تخلف در جامعهساز بروز جرم و  زمینه

 شدن در متن و بطن سیستم اداری و  یافته و در حال نهادینه های پنهان و آشکار فساد نظام تمرکز بر مقابله و حذف الیه

تر در  ریزی دقیق گذاری بیشتر و برنامه اجتماعی کشور و برخورد قاطع با متخلفین و مجرمین از طریق اقداماتی مانند؛ سرمایه

ساالری، وضع قوانین تکمیلی، طراحی ساختار روزآمد و یا اصالح و بهبود  سازی، شایسته موزش و فرهنگزمینه: پیشگیری، آ

ساختار قدیمی و بعضاً پیچیده نظام اداری، پاکسازی سیستم اداری از لوث وجود افراد و عناصر ناکارآمد، نامطلوب و فاسد و 

 .سایر اقدامات مشابه

زا نام  بوه منابع و مواهب الهی که رهبر بزرگوار انقالب اسالمی از آن به عنوان نیروهای درونبا توجه به برخورداری کشور از ان

توانیم به دستاوردهای کسب شده اکتفاء کنیم و تا ابد وارد کننده محصوالت صنعتی و یا تکنولوژی  ای نمی اند، با هیچ بهانه برده

رهای توسعه یافته، در یك رابطه منطقی و متقابل، با همان کمیت و از دیگران باشیم. مگر اینکه خود ما همانند دیگر کشو

کیفیت، وارد عرصه تولید و صدور علم و دانش جدید شده و در تجارت جهانی دانش، محصوالت و خدمات روز و منطبق با 

 .های نوین دنیا، سهم داشته باشیم آوری فن

نش آموزان نقش بسیار مهم و بزرگی در توسعه کشور ایفا می دا دانش آموزان ریشه توسعه در کشور هستند.کالم آخر ؛ 

کنند.اگر افراد تحصیلکرده و سیاست برای آموزش بهتر وجود نداشته باشد، هرگز نمی توانید به کشور موفق امیدوار 

ی هستند و در ستون بخش دولت ها آنباشید.دانشجویانی که امروز یاد می گیرند، برای آینده کشور کار خواهند کرد.در آینده 

 وابسته هستند. ها آنبخش خصوصی و غیره و کشورها نیز به 

ساالنه هزاران دانش آموز تحصیالت خود را به اتمام می رسانند، اما از نظر کمی، نه از نظر کیفیت.به همین دلیل است که 

ما )دانشجویان بیکار( در یافتن  هزاران دانش آموز ما پس از اتمام دوره تحصیلی بیکار هستند.با وجود جهانی شدن جوانان
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شغل ناموفق هستند.اگر برخی از این دانش آموزان تحصیلکرده نیز به جای کیفیت در کمیت باشند، این دانش آموزان قادر 

نخواهند بود در آینده برای توسعه بهتر کشور کمك کنند و همچنین نمی توانند کارهای بهتری در جهان علم و همچنین در 

خود برای پیشرفت بهتر دانش از منابع که هر کشوری باید میگردد صادی انجام دهند. در نهایت این پیشنهاد ارائه زمینه اقت

آموزان هزینه کند. زیرا از این نسل می توانیم سیاست گذاران، دانشمندان، شیمی دانان، پزشکان را در آینده بدست آوریم و 

 هتر کشور خود انجام دهند.می توانند کارهای بزرگی برای توسعه ب ها آن
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 1876چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: سازمان -تهران -فرهنگ و توسعه -فاضلی، نعمت اهلل و همکاران   -

 18۶۹پژوهشکده تحقیقات راهبردی: -تهران -توسعه فرهنگی -صالحی امیری، سید رضا و همکاران   -

 18۶۶پژوهشکده تحقیقات راهبردی: -تهران -8برنامه ریزی فرهنگی  -صالحی امیری، سید رضا و همکاران   -

، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، اطالعات و ارتباطات )تهران: سازمان "( اطالعات و علم اطالع رسانی چیست؟1871جوزف بکر)

 چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 انتشارات علمی ( نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثی، تهران،1874ریتزر، جرج )

 (: روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه187۶سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه )

 ، نشر دانا روش های آماری در علوم رفتاری (187۱شریفی، نجفی زند، )

جتماعی، تهران، شرکت ( کندوکاوهاوپنداشته ها، مقدمه ای برراه های شناخت جامعه وتحقیقات ا1876رفیع پور، فرامرز )

 سهامی انتشار

 18۶8 ، ماهنامه مرداد 2۹۹، شماره پی در پی 11مجله اطالعات علمی، شماره  

، آبان 8۶استاندارد. سال پنجم، شماره ». اهمیت اطالعات. نقش تکنولوژی اطالعات در پیشرفت جامعه امروزی«فاضلی، زهره. 

1878 
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